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ΚΟΚΚΙΝΗ
ΚΑΡΤΑ

Αγαπάς την Κύπρο;

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ...
∆είχνουμε 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 
στη ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

Ορθή οικονομική πολιτική από EE ζητούν EPSU και ETUC
Οι αρνητικές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους εργα-

ζόμενους από την πολιτική της λιτότητας που εφάρ-
μοσαν οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανατονίσθηκαν

σε έκθεση που εκδόθηκε την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη
από το Αγγλικό Ίδρυμα Καθορισμού των Μισθών Επιβίω-
σης. Ειδικότερα για την πολιτική που έχει εφαρμόσει η Κυ-
βέρνηση των Συντηρητικών στη Βρετανία επισημαίνεται ότι
αυτή περιλαμβάνει τις δραστικά μειωμένες χρηματοδοτήσεις
των δημόσιων υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι απολαβές των
δημόσιων υπαλλήλων να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα
της ικανοποιητικής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης
και δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και πολυάριθμοι εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στις ανάγκες της καθημερινότητας τους. Η κατάσταση αυτή
δικαιολογημένα εντείνει την οργή των εργαζομένων και την
απαίτηση τους για άμεση αλλαγή πολιτικής. 

Η αντίδραση των εργαζομένων και γενικότερα των πολι-
τών συνεχώς εντείνεται σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ειδι-
κότερα σε προεκλογικές περιόδους, με την πλειοψηφία σε
ορισμένες χώρες να προκρίνει ότι η ορθή αλλαγή στην κυ-
βερνητική πολιτική μπορεί να έλθει μόνο με την άκρα δεξιά
στην εξουσία η οποία δεν θέλει μετανάστες και πρόσφυγες
στη χώρα. 

Η εξήγηση στην τάση αυτή είναι ότι οι ανισότητες διευ-

ρύνθηκαν από τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη χρηματο-
οικονομική κρίση του 2008 και ως αποτέλεσμα των μέτρων
που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση τους το ένα τέταρτο
του πληθυσμού να απειλείται από τον κίνδυνο της φτώχιας.
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι δημόσιες
υπηρεσίες λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης τους και συ-
νακόλουθης ανεπαρκούς εξυπηρέτησης των πολιτών διευ-
ρύνουν περαιτέρω την ανισότητα. Μείζον πρόβλημα είναι
και η ανικανότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας να αν-
ταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίδρασης των πολιτών
είναι και οι διαδηλώσεις και τα αιτήματα των κίτρινων γιλέ-
κων στη Γαλλία που επεκτείνονται και σε άλλες χώρες. Οι
πολίτες κρίνουν ως άκρως απαράδεκτο το γεγονός ότι σε
χρόνο συνεχούς αύξησης του αριθμού των δισεκατομμυρι-
ούχων δισεκατομμύρια πολιτών παραμένουν παγιδευμένοι
στη φτώχια. Είναι χαρακτηριστική εν προκειμένω και η
άποψη που εκφράζεται στο Αμερικανικό περιοδικό Scienti-
fic American που αποκαλεί τις αντιδράσεις των εργαζομέ-
νων επανάσταση κατά των πλουσίων (revolt against the
rich). 

Οι εργαζόμενοι και γενικά οι Ευρωπαίοι πολίτες ανέμεναν
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετούσε τις απαιτούμενες
αλλαγές στην οικονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν οι
προσδοκώμενες βελτιώσεις, όμως οι εκθέσεις της Κομισιόν
για την κατάσταση στα κράτη μέλη που δημοσιεύθηκαν στις
αρχές του μήνα δεν ζητούν από τα κράτη μέλη οποιαδήποτε
αλλαγή στις σχετικές διαδικασίες. Αντίθετα η Κομισιόν συ-
νεχίζει να υπογραμμίζει προς τις κυβερνήσεις των κρατών
μελών την υποχρέωση τους να περικόψουν τους κρατικούς
προϋπολογισμούς. Αναγνωρίζεται σε κάποιο βαθμό από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις και
για αύξηση αξιοπρεπών απολαβών ως προαπαιτούμενα για
οικονομική ανάπτυξη, όμως δεν διατυπώνονται οι τρόποι για

την εφαρμογή συντονισμένης πολιτικής δημοσίων επενδύ-
σεων, όπως έχει περιγράψει και ζητήσει το Ευρωπαϊκό Δη-
μοσιοϋπαλληλικό Κίνημα με έγγραφα των Οργανώσεων
EPSU και ETUC, ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή νέα κατα-
στροφική οικονομική ύφεση. 

Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα ζητά επίσης έντονα
μια αναπτυξιακή πολιτική συμβατή με την κλιματική δικαιο-
σύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Επισημαίνεται
ότι νέες εξειδικευμένες έρευνες έχουν επαναβεβαιώσει ότι
πέραν πάσης αμφιβολίας η κλιματική αλλαγή είναι δημιούρ-
γημα του ανθρώπου και οι δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις,
όπως και πολλές άλλες, συμμετείχαν στις Κλιματικές Δρά-
σεις σε παγκόσμια κλίμακα που πραγματοποιήθηκαν την πε-
ρασμένη Παρασκευή κάτω από το σύνθημα «Οι Πολίτες και
ο Πλανήτης προηγούνται των Κερδών» (People and Planet
before Profits) Είναι σύνθημα που υπογραμμίζει την ανάγκη
για ένα νέο οικονομικό μοντέλο. 

Η ΕΤUC απευθύνει πρόσκληση για συμμετοχή σε πανευ-
ρωπαϊκή διαδήλωση στις 26 Απριλίου από την οποία θα επα-
νατονισθούν τα αιτήματα των πολιτών εν όψει και των Ευ-
ρωεκλογών. Οι διάφορες εκδηλώσεις εντάσσονται στην
αποφασιστικότητα του Συνδικαλιστικού Κινήματος να προ-
άγει και να επιτύχει δικαίωση των αγώνων του. Στις 8 Μαρ-
τίου γιορτάστηκε η Διεθνής Μέρα της Γυναίκας και τιμήθη-
καν εξέχουσες γυναίκες (και άνδρες) που αγωνίστηκαν για
ισότητα, και επανατονίστηκε το μήνυμα τους για συνέχιση
του αγώνα ο οποίος δεν έχει τελειώσει. Στα πλαίσια της προ-
βολής των συνδικαλιστικών αιτημάτων πραγματοποιήθηκαν
σε ολόκληρη την Ευρώπη διαδηλώσεις και απεργιακές κινη-
τοποιήσεις με τις οποίες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι
γυναικείες οργανώσεις και πολλοί άλλοι βροντοφώναξαν ότι
η καθυστέρηση πρέπει να τελειώνει και απαιτείται άμεσα να
έλθει η αλλαγή. n

Με σύνθημα «Μάθε να αγαπάς το
δάσος» το Τμήμα Δασών οργανώνει
αύριο στο Δασικό Φυτώριο Αθαλάσ-
σας εκδήλωση για τη Διεθνή Μέρα
Δασών για προβολή και υπενθύμιση
της προσφοράς τους στον άνθρωπο

και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. σελ. 12

Διεθνής Μέρα Δασών αύριο

Αν η Ευρώπη δεν ξυπνήσει από τον
Τραμπ μάλλον δεν θα ξυπνήσει ποτέ
αναφέρει ο Αλέξης Παπαχελάς σε άρθρο
του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και επισημαί-
νει τα εσωτερικά προβλήματα των κυριο-
τέρων εταίρων που παρεμποδίζουν ου-

σιαστική πρόοδο.    σελ. 3

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ
στην τελευταία συνεδρία τους επι-
καιροποίησαν τη «μαύρη λίστα»
των 15 μη συνεργάσιμων χωρών
που αποτελούν φορολογικούς πα-
ραδείσους για το ξέπλυμα μαύρου

χρήματος.   σελ. 11

Μαύρη λίστα φορολογικών παραδείσων

Για μια ισχυρή Ευρώπη
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Aπό την Eπίσημη Eφημερίδα
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Ρεβέκκα Ερωτοκρίτου-Κλεάνθους, Τε-
χνικός Μηχανικός Χαρτογραφίας, 1ης Τάξης,
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,
διορίζεται στη θέση Κτηματολογικού Λει-
τουργού Β' (Χωρομετρίας/Χωρομετρικών
Υπολογισμών), από τις 15 Φεβρουαρίου
2019.

Η Χρυστάλλα Παπαϊωάννου, Τεχνικός
Μηχανικός, Τμήμα Κτηματολογίου και Χω-
ρομετρίας, διορίζεται στη μόνιμη θέση Κτη-
ματολογικού Λειτουργού Β' (Χαρτογρα-
φίας/Φωτολιθογραφίας), από τις 15 Φε-
βρουαρίου 2019.

Ο Άνθιμος Α. Ηλία, Βοηθός Γραμματει-
ακός Λειτουργός, διορίζεται στη θέση Κτη-
ματολογικού Λειτουργού Β' (Κτηματολο-
γίου), από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Οι πιο κάτω Βοηθοί Κτηματολογικοί Λει-
τουργοί, προάγονται στη θέση Κτηματολο-
γικού Λειτουργού, 2ης Τάξης (Κτηματολο-
γίου), από τις 15 Φεβρουαρίου 2019: Ευρι-
δίκη Ρ. Νικολαΐδου, Κατερίνα Ματθαίου,
Φανή Κουκουλαρίδου, Εύη Καλησπερίδου-
Λάμπρου, Στέλλα Κασσιανού-Κάρουλλα,
Ρίτα Ανδρονίκου, Χριστιάνα Μ. Κυπριανού,
Ανδρέας Κυπριανού, Ιωάννα Α. Θεοδώρου,
Σωτηρούλα Γ. Λουκαΐδου, Ελισάβετ Σαμ-
πάνη-Χριστοδουλίδου.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Σχεδιαστές, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προάγον-
ται στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού,
2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογρα-
φίας), από τις 15 Φεβρουαρίου 2019: Παρα-
σκευή Τηλεμάχου, Παντελίτσα Χ. Κακουλλή.

Οι πιο κάτω Ανώτεροι Χωρομέτρες, Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προάγον-
ται στη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού,
2ης Τάξης (Χωρομετρίας), από τις 15 Φε-
βρουαρίου 2019: Ντίνος Αβραάμ-Κοντός,
Ανδρέας Παφίτης, Χαράλαμπος Κ. Χαρα-
λάμπους.

Η Χριστίνα Παπανδρέου-Σίβακα, Βοηθός
Κτηματολογικός Λειτουργός, Τμήμα Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας, προάγεται στη
θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 2ης
Τάξης (Κτηματολογίου), από τις 15 Φε-
βρουαρίου 2019.

Οι πιο κάτω Χωρομέτρες, Τμήμα Κτημα-
τολογίου και Χωρομετρίας, προάγονται στη
θέση Ανώτερου Χωρομέτρη, από τις 15 Φε-
βρουαρίου 2019: Ιωάννα Πραβιτσιώτη, Παν-
τελής Κωνσταντίνου, Μηλιά Παμπόρη.

Η Σταυρούλα Π. Κωνσταντίνου, Σχεδια-
στής, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, προάγεται στη θέση Ανώτερου Σχε-
διαστή, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η Ιωάννα Χρίστου, Μηχανικός Τεχνικών
Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η Ρέα Στεφάνου, Μηχανικός Τεχνικών
Υπηρεσιών, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, προάγεται στη
θέση Ανώτερου Μηχανικού Τεχνικών Υπη-
ρεσιών, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Η Άντρη Πρωτοπαπά-Χαραλάμπους,
Ανώτερος Τεχνικός, Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προ-
άγεται στη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή, από
τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Μιχαήλ Γιάλλουρος, Ανώτερος Τεχνι-
κός, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού, προάγεται στη θέση
Τεχνικού Επιθεωρητή, από τις 15 Φεβρουα-
ρίου 2019.

Η Μαίρη Σοφού, Τεχνικός, Τεχνικές Υπη-
ρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
προάγεται στη θέση Ανώτερου Τεχνικού,
από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Οι πιο κάτω Ειδικοί Ψυχολόγοι Α', Υπηρε-
σίες Ψυχικής Υγείας, προάγονται στη  θέση
Ανώτερου Ειδικού Ψυχολόγου, από την 1η
Μαρτίου 2019: Δέσπω Λεωνίδου, Κυριάκος
Πλατρίτης.
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Η Ελένη Ιωάννου, Ασφαλιστικός Λει-
τουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, αφυπηρέτησε από την 1η Μαρτίου
2019.

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Δεσμοφύ-
λακας, αφυπηρέτησε από τις 24 Φεβρουα-
ρίου 2019.

Η Αγάθη Μαππή, Κτηματολογικός Λει-
τουργός, 2ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Μαρτίου 2019.

Η Εμμέλεια Βουνού, Διευθυντής Κλινι-
κής/Τμήματος (Παθολογίας), αφυπηρέτησε
από την 1η Μαρτίου 2019.

Η Ευανθία Ζαμπακκίδου, Ιατρικός Λει-
τουργός, 1ης Τάξης, αφυπηρέτησε από την
1η Μαρτίου 2019.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΕΣΒΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Πρέσβη, Εξωτερικές Υπη-
ρεσίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και
Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική
Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953,
72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδο-
σία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές
αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.
Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επί-
δομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνε-
ται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΘΩΡΑΚΟΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία
κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινι-
κής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπη-
ρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της
Χειρουργικής Θώρακος. (Η θέση είναι Πρώ-
του Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκρι-
μένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii):
€64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193,
77.813, 80.433, 83.053. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημό-
σιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eserνices.
cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Πα-
ρασκευή, 5 Απριλίου 2019 στις 14:00.

Λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και ευθύ-
νες και τα απαιτούμενα για τις πιο πάνω θέ-
σεις στις σχετικές γνωστοποιήσεις στην Επί-
σημη Εφημερίδα της 15ης Μαρτίου 2019.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει
να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην
Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο
εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραί-
τητη. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την
οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα
πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα

τα υποχρεωτικά πεδία. Σε μεταγενέστερο
στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αι-
τητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία ανα-
φορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που
έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συ-
ναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως
πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπο-
ρούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για
βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571. Αιτήσεις
από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει
να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση
των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων
στα οποία υπηρετούν.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ,
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια
(1) κενή θέση Προϊσταμένου Νοσηλευτικού
Λειτουργού, υπό την αίρεση ψήφισης του
Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος
ακαθάριστος μισθός €70.105,75 (Ακαθάρι-
στος Ετήσιος Μισθός 13 Μηνών) που θα κα-
ταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δό-
σεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα
και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέ-
κατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση
κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι-
σμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ο διορισθησόμενος θα προίσταται της
Μονάδας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα
Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρε-
σιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30
στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος
17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας,
1448 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής
ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου,
με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό
Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρε-
σιών Υγείας, ΤΘ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από τις
22 Μαρτίου και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη
η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας,
όπου εφαρμόζεται). Περισσότερες λεπτομέ-
ρειες στην Επίσημη Εφημερίδα της 15ης
Μαρτίου 2019. n

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνε-
δρία του την περασμένη Παρασκευή
ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού για μετονομασία
του σε Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε να προβάλ-
λεται ευκρινέστερα η αποστολή και ολό-
κληρο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. n

Μετονομασία Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνε-
δρία του την περασμένη Παρασκευή,
ενέκρινε πρόταση που υπέβαλε ο

Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου
και αφορά στον διορισμό του κ. Αλέκου Στα-
μάτη σε αντικατάσταση του Sir David Nich-
olson στη θέση του Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), σε συνέχεια πα-
ραίτησής του κ. Nicholson στις 27 Φε-
βρουαρίου 2019. Ο διορισμός του κ. Στα-
μάτη έχει άμεση ισχύ και θα έχει διάρκεια
μέχρι την 1η Μαΐου 2023.

Ο κ. Σταμάτη έχει πολυετή υπηρεσία σε
διάφορες θέσεις στον τομέα της Υγείας,
έχοντας εμπλοκή στους σχεδιασμούς του

ΓεΣΥ από τη δεκαετία του ’90 από τη θέση
του στη διοίκηση της Τράπεζας Αναπτύξεως
Κύπρου, ενώ διετέλεσε για σειρά ετών στη
θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ογ-
κολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Υπουργός Υγείας χαιρετίζει τον διορι-
σμό του κ. Σταμάτη, ο οποίος με τις γνώσεις
και την επιστημονική του κατάρτιση, θα
συμβάλει στην ολοκλήρωση της προσπά-
θειας για την αναβάθμιση και τη διοικητική
και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων. Ο κ. Υπουργός εκφράζει,
παράλληλα, τις ευχαριστίες του προς τον
απερχόμενο Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΚΥπΥ
για τις υπηρεσίες και τη συμβολή του στο εγ-
χείρημα. n

Ο Αλέκος Σταμάτη, Πρόεδρος ΟΚΥπΥ

Κατά νόμο υπεύθυνος,
Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ,
Τηλ. 22844445
e-mail glaos@pasydy.org
Υπεύθυνος Σύνταξης,
Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ. 22844470
e-mail: ploizides@pasydy.org

Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν
κατ΄ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης.
Οι απόψεις που εκφράζονται από συνερ-
γάτες δεν δεσμεύουν κατ’ ανάγκην την
ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζον-

ται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις και να
αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο (email) μέχρι το μεσημέρι της Δευ-
τέρας.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της
εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι 
αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. 
Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3,
Λευκωσία 1066, 
Τηλ. 22844444, 22844470 
Φαξ 22668639
pasydy@pasydy.org 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) 
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Aπόψεις και σχόλια
Για μια ισχυρή Ευρώπη 

Γίνεται συχνά συζήτηση τελευταία για το
πώς η Ευρώπη πρέπει, επιτέλους, να ξυπνή-

σει και να απο-
κτήσει τη δική
της πραγματική
ισχύ, αυτό που οι
Αγ γλο σ ά ξον ε ς
αποκαλούν hard
power. Η αλήθεια

είναι ότι, αν η Ευρώπη δεν... ξυπνήσει από
τον Τραμπ, μάλλον δεν θα ξυπνήσει ποτέ.
Κάπου εδώ όμως αρχίζουν τα ερωτήματα.
Ισχυρή Ευρώπη στην άμυνα, στην εξωτερική
πολιτική και στον τομέα των πληροφοριών
δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το Βερολίνο σε
κεντρικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικό-
τητα, αρέσει ή όχι. Η Μεγάλη Βρετανία, που
έχει σημαντικές ικανότητες σε αυτούς τους
τομείς, περνάει μια παρατεταμένη και βαθιά
κρίση, που της στερεί τη δυνατότητα να δια-
δραματίσει κάποιο ρόλο. Η Γαλλία το θέλει,
αλλά κι εκείνη –παρά τις φιλόδοξες διακη-
ρύξεις Μακρόν– έχει σοβαρά εσωτερικά ζη-
τήματα και ανοικτά μέτωπα.

Θέλει όμως η υπόλοιπη Ευρώπη τη Γερμα-
νία σε έναν νέο, ηγεμονικό ρόλο πέρα από
αυτόν που ήδη διαδραματίζει στα οικονο-
μικά θέματα; Και επίσης, θέλει η ίδια η Γερ-
μανία να τον αναλάβει; Οι Γερμανοί είναι
εξαιρετικά διστακτικοί στην ανάληψη πρω-
τοβουλιών που θα τους εμπλέξουν σε μια πιο
ενεργό εξωτερική πολιτική και στην επέ-
κταση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.
Από τη μία, είναι οι ενοχές και η αυτοσυγ-
κράτηση που επιβάλλει σε ένα κομμάτι του
πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας η Ιστο-
ρία. Και από την άλλη, μια συντηρητική
απέχθεια σε οτιδήποτε διαταράσσει το γερ-
μανικό στάτους κβο ή την ανάλωση γερμα-

νικών κονδυλίων για λογαριασμό άλλων. Η
γερμανική ελίτ, με πρώτη τη Μέρκελ, αντι-
λαμβάνεται το κενό που προκαλεί η πολιτική
Τραμπ και προσπαθεί διστακτικά να χαράξει
μια νέα στρατηγική.

Ήδη, άλλωστε, βρίσκονται σε εξέλιξη σο-
βαρές διαφωνίες με την Ουάσιγκτον, που
αφορούν τις σχέσεις του Βερολίνου με τη
Μόσχα, τον αγωγό North Stream, τις κυρώ-
σεις εναντίον του Ιράν και τη χρήση κινεζι-
κών υποδομών στις τηλεπικοινωνίες. Η
Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρί-
ζοντας πως το γεωπολιτικό παιχνίδι είναι
πολύ μεγάλης κλίμακας. Την αφορά άμεσα,
όμως δεν μπορεί να κάνει πολλά για να το
επηρεάσει. Ένα σημείο, πάντως, έχει ενδια-
φέρον. Γερμανοί αξιωματούχοι επιμένουν, και
έχουν δίκιο, πως η Ε.Ε. δεν θα γίνει σοβαρός
παγκόσμιος παίκτης ενόσω ισχύει ο κανόνας
της ομοφωνίας σε θέματα εξωτερικής πολι-
τικής και ασφάλειας.

Θα απαιτηθεί η καθιέρωση ενισχυμένης
πλειοψηφίας ώστε οι αποφάσεις να λαμβά-
νονται γρήγορα και εύκολα. Η Ελλάδα πα-
ραδοσιακά είναι αντίθετη σε αυτή την αλ-
λαγή, διότι θα χάσει όποιον μοχλό πίεσης
διαθέτει έναντι της Τουρκίας και άλλων γει-
τόνων της. Θα μπορούσε, όμως, να διεκδι-
κήσει σαν αντάλλαγμα μια σαφή, απτή και
ρητή διασφάλιση των εξωτερικών της συνό-
ρων από την Ε.Ε. Αυτός είναι ένας εθνικός
στόχος, που κάποια στιγμή μπορεί να επι-
τευχθεί με συστηματική προεργασία και συ-
ναίνεση.

Αλέξης Παπαχελάς,
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 17.03.2019

l Ισχυρή Ευρώπη σημαίνει και ισχυρότερη
Κύπρο.

Η παρακμή της Γηραιάς Αλβιώνος
Μία ακόμα απόδειξη για το πού μπορούν

να οδηγήσουν τα δημοψηφίσματα όταν
έχουν ως στόχο να απαλλάξουν τους ηγέτες

από τη λήψη δύσκο-
λων αποφάσεων, φορ-
τώνοντας την ευθύνη
αυτή στους συχνά
κακώς πληροφορημέ-
νους ψηφοφόρους (οι
οποίοι φυσικά δεν
έχουν στη διάθεσή
τους όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία για να κρίνουν με πλήρη
γνώση τις συνέπειες της ψήφου τους), απο-
τελεί όλη αυτή η τραγελαφική ιστορία με το
περιώνυμο Brexit. Διότι η απόφαση πριν από
τρία χρόνια του τότε Συντηρητικού πρωθυ-
πουργού Ντέιβιντ Κάμερον να προχωρήσει
σε δημοψήφισμα για το αν θα έπρεπε η Βρε-
τανία να αποχωρήσει από την ΕΕ ελήφθη για
να μην έλθει ο ίδιος σε σύγκρουση με την
ισχυρή μερίδα των ευρωσκεπτικιστών βου-
λευτών του, τους οποίους επηρέαζε ο
ακραίος Νάιτζελ Φάρατζ. Πίστευε μάλιστα
ότι οι ψηφοφόροι θα ψήφιζαν «Όχι» και έτσι
θα έβγαινε ενισχυμένος απέναντι στους αν-
τιπάλους του.

Έκανε όμως λανθασμένη εκτίμηση και πα-
ραιτήθηκε, με αποτέλεσμα να φορτωθεί τις
αμαρτίες του η ατυχής Τερέζα Μέι, η οποία
έβαλε το κεφάλι κάτω και, αποφεύγοντας
κάθε ελιγμό ή συνεννόηση, επέμεινε να υλο-
ποιήσει πάση θυσία το αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος. Τη στιγμή που είχαν αρχίσει
να γίνονται ευρύτερα αντιληπτές οι αρνητι-
κές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα από την
προοπτική εξόδου από την ΕΕ, ενώ η χώρα
απολάμβανε ήδη τα προτέρημα να βρίσκεται
με το ένα πόδι στην ΕΕ και με το άλλο έξω.
Ο «παράδεισος» που είχαν υποσχεθεί οι ευ-

ρωσκεπτικιστές, παραπλανώντας τους ψη-
φοφόρους, είχε αποδειχθεί «κόλαση», με
αποτέλεσμα οι περισσότεροι να ζητούν, κα-
τόπιν εορτής, ένα νέο δημοψήφισμα. Το απο-
τέλεσμα ήταν να διχαστεί επικίνδυνα το Συν-
τηρητικό Κόμμα και να δημιουργηθεί ένα
απίστευτο χάος (αληθινά πρωτοφανές για
την πρώην κοσμοκράτειρα και κοιτίδα του
κοινοβουλευτισμού), όπου κάθε πρόβλεψη
για το τι θα συμβεί τελικά είναι απολύτως
διακινδυνευμένη.

Το πρόβλημα είναι ότι με τη γνωστή μετα-
αποικιακή υπεροψία της Γηραιάς Αλβιώνος
οι ιθύνοντες του Λονδίνου είχαν πιστέψει ότι
θα κατάφερναν να εξουδετερώσουν τις ανα-
δράσεις της τρισκατάρατης, κατ’ αυτούς,
γραφειοκρατίας των Βρυξελλών και να επω-
φεληθούν από τα γνωστά προβλήματα που
διαιρούν την περίοδο αυτή τις 27 χώρες της
ΕΕ, για να επιβάλουν χωρίς δυσκολία τις θέ-
σεις τους. Έκαναν όμως και εδώ λάθος. Πρώ-
τον, διότι οι Βρυξέλλες, κατά τρόπο απόλυτα
συγκροτημένο και σοβαρό, υπό την ηγεσία
του πολύπειρου Μισέλ Μπαρνιέ, διεξήγαγαν
με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο τις σχε-
τικές διαπραγματεύσεις. Και, δεύτερον και
κυριότερον, διότι οι «27» ίσως για πρώτη
φορά εμφανίστηκαν τόσο ενωμένοι και αλ-
ληλέγγυοι στην προσπάθειά τους να υπερα-
σπιστούν τις πανευρωπαϊκές αξίες στις
οποίες στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό οικοδό-
μημα, παρά τους κλυδωνισμού που σήμερα
υφίσταται. Και είναι ίσως αυτό το πιο αισιό-
δοξο μήνυμα για το μέλλον μιας ισχυρής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στους χαλεπούς καιρούς
που διανύουμε.

Γιάννης Καρτάλης,
«ΤΟ ΒΗΜΑ», 17.03.2019

l Όντως πρόκειται για τραγελαφική ιστο-
ρία. 

Σε σχέση με τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5173 και
ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2019 υπό τον τίτλο

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥ-
ΡΩΠΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ», επισημαίνεται ότι παρατείνεται
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019.

H αρμόδια επιτροπή αποφάσισε ότι θα ήταν επωφελές και
προς το συμφέρον της Δημοκρατίας να δοθεί η παράταση με
στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του καταλόγου υποψηφίων
λόγω του μικρού αριθμού υποψηφιοτήτων που υποβλήθη-
καν, ανεξαρτήτως από την επάρκεια και την καταλληλότητα
των υφιστάμενων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν δισέλιδο βιογραφικό
σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελ-
ληνική και αγγλική γλώσσα προς τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εξωτερικών, με την ένδειξη στο φάκελο «Για
θέση Ευρωπαίου Εισαγγελέα», στη διεύθυνση Λεωφόρος
Προεδρικού, 1447, Λευκωσία, εντός της ορισθείσας προθε-
σμίας. n

Παράταση της προθεσμίας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για πλήρωση θέσης 
Ευρωπαίου ΕισαγγελέαΣτην συνεδρία του την περασμένη Παρασκευή το

Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του περί
Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, δηλαδή σχε-

τικά με τη φοιτητική χορηγία.
Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική περίπτωση των πολυτέ-

κνων αλλά και των προσώπων με προβλήματα αναπηρίας,
αποφασίστηκε το εισοδηματικό όριο που υπάρχει στις 59 χι-
λιάδες ευρώ, να αυξάνεται στην περίπτωση οικογενειών που
έχουν περισσότερα από δύο παιδιά και αντί για 3 χιλιάδες
για κάθε παιδί, το όριο για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους,
να αυξάνεται κατά 5 χιλιάδες ευρώ.

Για πέραν των δύο τέκνων θα υπολογίζεται εισόδημα που

δίδει δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία, αυξανόμενο κατά 5 χι-
λιάδες ευρώ. Όπως, επίσης, δεν θα υπολογίζεται σε αυτό το
εισόδημα το επίδομα που παίρνουν κάποιες οικογένειες για
αναπηρία και για χρόνιες παθήσεις.

Με αυτό τον τρόπο θα γίνει πιο δίκαιη η κατανομή της
φοιτητικής χορηγίας και επειδή αυτές οι μεταβολές αποφα-
σίζονται σήμερα δόθηκε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παι-
δείας να παρατείνει την προθεσμία που έληγε στο τέλος του
μήνα και έτσι τώρα να λήγει στις 10 Μαΐου. Συνεπώς, φέτος,
ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η προθεσμία υπο-
βολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι τις 10 Μαΐου». n

Το Υπουργικό αποφάσισε τροποποίηση της νομοθεσίας
για δικαιότερη κατανομή φοιτητικής χορηγίας

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η
υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και
Αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2018

μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxis-
net.mof.gov.cy.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πιο πάνω
Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα Taxis-
Net - Άμεσης Φορολογίας.

Επισημαίνεται ότι, η τελευταία ημερομηνία υποβολής της
Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου 2019

και Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η
Σεπτεμβρίου 2019.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας
www.mof.gov.cy/tax, έχει αναρτηθεί, χρήσιμο ενημερωτικό
υλικό, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου
2018» όπως «Οδηγός Εγγραφής στο σύστημα TAXISnet»,
«Οδηγός για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος
Μισθωτού 2018», «τηλέφωνα επικοινωνίας» κλπ, το οποίο
μπορεί το κοινό να συμβουλευτεί. n

Υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ατόμου 2018
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Πολλές νέες μητέρες σε όλο τον
κόσμο νιώθουν άγχος και ενοχή, που
αφήνουν τα μωρά τους για να επι-

στρέψουν στη δουλειά τους, και κάποιες
ανησυχούν πως οι πολιτικές προστασίας μη-
τρότητας των χωρών τους αντικατοπτρίζουν
κοινωνίες που θεωρούν σημαντικότερη την
παραγωγικότητα σε σχέση με το μεγάλωμα
των παιδιών.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυ-
ναίκας, στις 8 Μαρτίου, το Reuters απευθύν-
θηκε σε μητέρες σε πολλές χώρες του κό-
σμου, οι οποίες μοιράστηκαν τις ανησυχίες
τους σχετικά με την παύση της δουλειάς
τους, προκειμένου να φέρουν στον κόσμο τα
παιδιά τους και στη συνέχεια να τα φροντί-
σουν.

Έκθεση του ΟΟΣΑ το 2016 διαπίστωνε
πως μεταξύ των χωρών μελών του, οι νέες
μητέρες δικαιούνται κατά μέσο όρο 18 εβδο-
μάδες άδειας συνολικά, πριν και μετά τη γέν-
νηση του παιδιού τους.

Αλλά οι διαφορές είναι τεράστιες. Παρότι
κάποιες χώρες, όπως η Βρετανία και η Ρωσία,
προσφέρουν μήνες ή και χρόνια άδεια μη-
τρότητας, οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που δεν
προέβλεπε κανενός είδους άδεια με αποδο-

χές, σε εθνική
βάση.

Χαρακτηριστικό
είναι το παρά-
δειγμα της Blanca
Eschbach, νέας
μητέρας από το
Σαν Αντόνιο του
Τέξας, η οποία
επέστρεψε στη
δουλειά της αυτή
την εβδομάδα,
έχοντας πάρει δέκα εβδομάδες άδεια για να
φέρει στον κόσμο το παιδί της «Νομίζω ως
κοινωνία αποτιμούμε την παραγωγικότητα
ως πιο σημαντική από την οικογενειακή
ζωή» λέει η ίδια. «Νιώθεις σχεδόν να πρέπει
με βιασύνη να επιστρέψεις στη δουλειά».

Η ίδια θα ήθελε να μείνει στο σπίτι της πε-
ρισσότερο καιρό με το παιδί της- ιδανικά 16
εβδομάδες- αλλά η οικογένειά της δεν μπο-
ρεί να το αντέξει αυτό οικονομικά.

Η 37χρονη Tatiana Barcellos, δημόσια
υπάλληλος στη Βραζιλία, εξέφρασε επίσης
άγχος και ανησυχία για την επιστροφή της
στη δουλειά, φοβούμενη πως η απουσία της
μπορεί να προκαλέσει στρες στο μωρό της.

Στην Ολλανδία,
η 32χρονη Lucie
Sol λέει πως η επι-
στροφή στη δου-
λειά γίνεται «φορ-
τωμένη με πολλή
ενοχή».

«Ένιωθα άσχημα
που την άφηνα
πίσω» λέει για την
κόρη της. «Ήταν
μόνο πεντέμισι

μηνών και θα ήθελα να την έχω κοντά μου».
Έτσι, πήρε ακόμα τρεις μήνες άδεια μητρό-
τητας, λείποντας συνολικά από τη δουλειά
της 27 εβδομάδες. Ο σύντροφός της πήρε τις
δύο ημέρες άδειας πατρότητας και τρεις
εβδομάδες από την κανονική του άδεια, για
να είναι με την οικογένειά του. Όπως σημει-
ώνει το Reuters, η άδεια πατρότητας έχει
πλέον επεκταθεί στις πέντε μέρες στην Ολ-
λανδία.

Στη Λευκορωσία, τα πράγματα ήταν δια-
φορετικά για την 28χρονη Alesia Rutsevich,
η οποία επιστρέφει στη δουλειά της- είναι
οφθαλμίατρος- τρία ολόκληρα χρόνια μετά

τη γέννηση του γιου της. Σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία της χώρας, οι μητέρες πληρώνονται
τον μέσο μισθό τους για 70 ημέρες πριν τη
γέννα και 56 ημέρες μετά. Στη συνέχεια δι-
καιούνται άδεια ανατροφής παιδιού έως και
για τρία χρόνια- είτε είναι γονείς είτε κηδε-
μόνες. Πληρώνονται ένα στάνταρ ποσό, το
οποίο εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών
στην οικογένεια.

Η Rutsevich δηλώνει ευτυχισμένη που είχε
τόσο χρόνο με το παιδί της και επαινεί τον
νομοθέτη.

Η 36χρονη Ferzanah Essack από τη Νότιο
Αφρική εξηγεί πως στη χώρα της επιτρέπε-
ται άδεια μητρότητας τεσσάρων μηνών, αν
και οι εργοδότες δεν είναι υποχρεωμένοι να
πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους στο
διάστημα αυτό. Οι μπαμπάδες δικαιούνται
δέκα μέρες άδεια πατρότητας.

Η Essack έχει μεγάλη ανησυχία για την
επιστροφή της στη δουλειά, αλλά την παρη-
γορεί που το μωρό της θα το φροντίζει η
μαμά της και η πεθερά της.

Η φροντίδα είναι προφανώς δωρεάν.
«Πληρώνουμε σε αγάπη και φιλιά, πολλή
αγάπη, επειδή είναι οι γιαγιάδες» λέει. n 

Άδεια μητρότητας και επιστροφή στη δουλειά «στρεσάρουν» τις νέες μητέρες
Τι ισχύει στις χώρες του ΟΟΣΑ και πόση άδεια δικαιούνται οι μπαμπάδες

Θρεπτικά συστατικά
Τα φρούτα περιέχουν υδατάνθρακες, φυ-

τικές ίνες, βιταμίνες Α και Γ και νερό
Τα λαχανικά περιέχουν υδατάνθρακες, φυ-

τικές ίνες, βιταμίνες Α και Γ, σίδηρο και
ασβέστιο και νερό.
Τρώμε ποικιλία χρωμάτων και φρούτων 

Το κάθε χρώμα προσφέρει ποικίλα θρε-
πτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν στην
πρόληψη διάφορων ασθενειών και στην δια-
τήρηση της υγείας. Γι’αυτό και στόχος μας
είναι η καθημερινή κατανάλωση διαφόρων
χρωμάτων φρούτων και λαχανικών. 

Κόκκινο ( Φράουλες, κεράσια, κόκκινη πι-
περιά, μούρα, ντομάτες, ραπανάκια, καρ-
πούζι, κόκκινο γκρέιπφρουτ, κόκκινα μήλα,
κόκκινα σταφύλια και ρόδια).

Κύρια οφέλη: Προωθούν την υγεία της
καρδιάς, μειώνουν τον κίνδυνο του καρκί-
νου, προστατεύουν από την απώλεια μνή-
μης.

Κίτρινο και πορτοκαλί (Καρότα, καλαμ-
πόκι, κολοκύθα, πεπόνι, μάνγκο, ροδάκινο,
βερίκοκο, πορτοκάλι, κίτρινη κολοκύθα,
γλυκοπατάτα, κίτρινες πιπεριές, ανανάς και
λεμόνι).

Κύρια οφέλη: Ενισχύουν το ανοσοποι-
ητικό σύστημα, βοηθούν στην υγεία των μα-
τιών, μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου και
προάγουν την υγεία των αρθρώσεων  

Πράσινο ( Μαρούλι, σέλινο, μπάμιες, αβο-
κάντο, πράσα, φασολάκια, μπρόκολο, σπα-
ράγγια, ακτινίδια, αγγούρια, πράσινες πιπε-
ριές, κολοκύθι, σπανάκι, πράσινα σταφύλια
και πράσινα μήλα).

Κύρια οφέλη: Βοηθούν στην υγεία των μα-
τιών, μειώνουν την πίεση του αίματος, ενι-
σχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, βοη-
θούν στην καλή χώνευση, μειώνουν τον κίν-
δυνο για εμφάνιση καρκίνου

Μπλε και Μωβ (Βατόμουρα, μελιτζάνα,
σταφίδες, μπλε μούρα, μοβ κραμπί, μωβ στα-
φύλια, σύκα και δαμάσκηνα)

Κύρια οφέλη: Αυξάνουν την καλή λει-
τουργία της μνήμης, μειώνουν την κακή χο-
ληστερόλη (LDL),προωθούν την υγεία του
ουροποιητικού συστήματος, βοηθούν στην
μακροζωία, μειώνουν τον κίνδυνο για εμφά-
νιση καρκίνου 

Άσπρο (Μπανάνα, μανιτάρια, κουνουπίδι,
κραμπί, κρεμμύδια και σκόρδο)

Κύρια οφέλη: Μειώνουν τον κίνδυνο για
εμφάνιση καρκίνου ,ρυθμίζουν την λειτουρ-
γία των ορμονών, ενισχύουν το ανοσοποι-
ητικό σύστημα.

Πρακτικές συμβουλές για αύξηση καθη-
μερινής κατανάλωσης φρούτων και λαχα-
νικών

• Προσθέτουμε κομμάτια φρέσκων ή απο-
ξηραμένων φρούτων στα δημητριακά προ-
γεύματος.

• Βάζουμε λαχανικά στο σάντουιτς που
τρώμε στο σχολείο, π.χ. αγγουράκι, ντομάτα,
μαρούλι.

• Προτιμάμε 1 μερίδα φρούτου αντί το
χυμό

• Επιλέγουμε το απογευματινό σνακ να
είναι φρούτο ή φρουτοσαλάτα ή φρουτογι-
αούρτι. 

• Τα κύρια γεύματα να συνοδεύονται πάν-
τοτε από λαχανικά π.χ. ωμά σε σαλάτα, βρα-
στά ή ατμού ή γιαχνιστά μαγειρεμένα με λίγο

ελαιόλαδο. 
• Στα πάρτυ γενεθλίων προτιμάμε

στικς λαχανικών με συνοδεία σως
γιαουρτιού, τζέλυ με φρούτα ή
φρούτα και λαχανικά κομμένα σε
φατσούλες.

Όταν διαβάζουμε έχουμε δίπλα
μας κομμένα φρούτα.

Η άσκηση είναι κύριος παράγον-
τας στη καταπολέμηση της παχυ-
σαρκίας αλλά και στη διαφύλαξη
της υγείας. Βοηθά στη καύση θερμί-
δων, στη μείωση λίπους στην ενερ-
γοποίηση της καύσης λίπους και
στη αύξηση του μεταβολισμού /
θερμογένεση Επίσης αυξάνει την έκ-
κριση ινσουλίνης και την αεροβική
αντοχή 

Επίσης η άσκηση συστηματικά 3
ώρες την εβδομάδα βοηθά στην
πρόληψη του διαβήτη των καρδιοπαθειών
της οστεοπόρωσης της καταπολέμηση του
άγχους, της απώλειας βάρους, στην ηρεμία
και στη μείωση της πίεσης

Μετά από όλα αυτά καταλήγουμε ότι το
καλύτερο μοντέλο διατροφής είναι η Μεσο-
γειακή διατροφή που μπορεί να διασφαλίσει
την υγειά μας 

Χαρακτηριστικά της μεσογειακής δια-
τροφής:

• Μεγάλη κατανάλωση σύνθετων δημη-
τριακών πχ ολοσίταρο ψωμί, όσπρια, πλι-
γούρι 

• Μεγάλη κατανάλωση φρούτων και λα-
χανικών 

• Μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος
• Μεγάλη κατανάλωση ψαριού- πουλερι-

κών
• Ελαιόλαδο 
• Μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών

κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα
• Κατανάλωση κόκκινου κρασιού καθημε-

ρινά 
• Καθημερινή άσκηση 
Σύγκριση Παλουζέ (Παραδοσιακού μεσο-

γειακού φαγητού) με το παγωτό σοκολάτας
Ο Παλουζές έχει λιγότερες θερμίδες. Το

κύριο συστατικό του παλουζέ είναι το στα-
φύλι όπου βοηθά στην καλύτερη λειτουργία
της καρδίας και ενισχύει το σύστημα άμυνας
του οργανισμού προστατεύοντας έτσι τον
ανθρώπινο οργανισμό από πολλές σοβαρές
ασθένειες.

Το Παγωτό Σοκολάτας έχει περισσότερες
θερμίδες. Κανένα όφελος για την υγεία. n 

Υγιεινή Διατροφή  ΈΝΑ ΔΥΝΑΤΟ  Όπλο Ενάντια στις Ασθένειες 
Διατροφή και Καρκίνος
Συνέχεια από προηγούμενo
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Στη Σύνοδο του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Πολιτικής της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες, στις 15 Μαρτίου συζητήθηκε η πολιτική

για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και ειδικότερα οι δράσεις στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων,
προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των
πολιτικών απασχόλησης και των πολιτικών κοινωνικής προ-
στασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που συμμετείχε στη Σύνοδο,
σημείωσε ότι με τις πολιτικές που ακολούθησε η Κυβέρνηση
η ανεργία σημείωσε σημαντική μείωση στο 8%. Επεσήμανε
ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη μέτρων που
να προσφέρουν από τη μια, ευελιξία στην εργασία και από
την άλλη, προστασία στους εργαζομένους. Πρόσθεσε ότι, η
παροχή επαρκούς κοινωνικής κάλυψης και η πρόσβαση σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες είναι ουσιώδους σημασίας
και πρέπει να γίνεται με τρόπο που να στηρίζεται η απασχό-
ληση των ευάλωτων ομάδων και να προωθείται η ισότητα,
αξιοποιώντας όλο το εργατικό δυναμικό. Επεσήμανε ότι η

ισότητα είναι πολύ μεγάλης σημασίας και πρέπει να συνεχί-
σουμε τις προσπάθειές μας ώστε να εξαλειφθεί το χάσμα
αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και να ενισχύσουμε
την εκπροσώπηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι Υπουργοί που συμμετείχαν στη Σύνοδο  αντάλλαξαν,
επίσης, απόψεις για τις κύριες πτυχές που θα καθορίσουν την
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης μετά το 2020. Η Υπουρ-
γός ανέφερε ότι οι κύριες πτυχές της μελλοντικής κοινωνι-
κής διάστασης της Ευρώπης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τις νέες πραγματικότητες στην αγορά εργασίας και να δια-
σφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων, σε συνθήκες
αξιοπρεπούς εργασίας και σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στό-
χος θα πρέπει να είναι η μείωση των ανισοτήτων, η δυνατό-
τητα σε όλους να είναι μέρος της ανάπτυξης, καταπολεμών-
τας τον κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Είναι
πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο διάλογος με τους πολίτες για
να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αποτελέσματα σε το-
μείς που έχουν σημασία για τους πολίτες. n

Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να
παραστώ και να χαιρετίσω τη σημε-
ρινή ημερίδα, η οποία επικεντρώνεται

σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το Δημο-
γραφικό Πρόβλημα στην Κύπρο και να σας
συγχαρώ για αυτή σας την πρωτοβουλία.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις
της εποχής μας είναι η δημογραφική γή-
ρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικό-
τητα. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πρό-
βλημα, του οποίου τα αίτια είναι πολύπλευρα
και το οποίο επιδρά σε πολλές παραμέτρους
της ζωής μιας χώρας.

Τονίστηκαν στα πιο πάνω από την
Υπουργό Εργασίας σε χαιρετισμό της στην
Ημερίδα «Το Δημογραφικό Πρόβλημα στην
Κύπρο» που οργανώθηκε από το Κυπριακό
Κέντρο Μελετών (ΚΥΚΕΜ) την περασμένη
Τετάρτη.

Επισήμανε η Υπουργός ότι η ραγδαία πρό-
οδος που σημειώθηκε κατά το δεύτερο ήμισυ
του 20ού αιώνα στους τομείς της ιατρικής
έρευνας, της υγειονομικής περίθαλψης, των
επιπέδων υγείας και του βιοτικού επιπέδου
είχαν ευνοϊκό αντίκτυπο στη συνεχή μείωση
της θνησιμότητας και την αύξηση της προσ-
δοκώμενης διάρκειας ζωής ειδικά στις ανα-
πτυγμένες χώρες, περιλαμβανομένης και της
Κύπρου. Οι θετικές αυτές εξελίξεις στον
τομέα αυτό, συνοδεύτηκαν από μια σημαν-
τική μείωση των γεννήσεων, ιδιαίτερα κατά
τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τους διαθέσιμους δημογραφι-
κούς δείκτες, στην Κύπρο παρατηρείται τις
τελευταίες δεκαετίες μια σταδιακή αύξηση
του ποσοστού των ηλικιωμένων και μια πα-
ράλληλη μείωση του ποσοστού των γεννή-
σεων.  Από το 1995, το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας έχει πτωτική πορεία και είναι
πιο χαμηλό από το 2,10 ποσοστό που χρει-
άζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση
του πληθυσμού.

Οι αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης κοι-
νωνίας είναι από τα βασικότερα αίτια του
προβλήματος. Σε αυτά πρέπει να προστε-

θούν τα νέα δεδο-
μένα ως προς τη
συμμετοχή των γυ-
ναικών στο κοινω-
νικό και οικονομικό
γίγνεσθαι. Οι αυξη-
μένες ανάγκες των
παιδιών, η αύξηση
της μέσης ηλικίας
σύναψης γάμου, οι
αλλαγές στις αντι-
λήψεις αναφορικά
με το θέμα του γάμου και της συμβίωσης, η
αύξηση των διαζυγίων και το υψηλό κόστος
ζωής είναι μερικοί από τους λόγους που επι-
δρούν στα δημογραφικά δεδομένα.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης πρότασης που θα αντιμε-
τωπίζει συνολικά το δημογραφικό πρόβλημα
είναι απολύτως αναγκαία.

Εάν δεν επέλθουν επιπλέον μεταβολές στο
θεσμικό πλαίσιο και στις υφιστάμενες πολι-
τικές, τότε οι δημογραφικές τάσεις αναμένε-
ται να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές
στις κοινωνίες μας, επηρεάζοντας την αλλη-
λεγγύη μεταξύ των γενεών και δημιουργών-
τας νέες απαιτήσεις για τις μελλοντικές γε-
νιές.

Προτάσεις που διατυπώνονται σε έγ-
γραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτουν
την οικογενειακή πολιτική ως κεντρικό
άξονα στην αντιμετώπιση των δημογραφι-
κών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, θέτουν ως
στόχο την προώθηση της δημογραφικής
ανανέωσης μέσα από τη διευκόλυνση της
συμφιλίωσης της οικογενειακής με την ερ-
γασιακή ζωή, υπογραμμίζοντας τρεις τομείς
πολιτικής: ο πρώτος αφορά το σύστημα
φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων
ατόμων, ο δεύτερος την επιδοματική πολι-
τική και ο τρίτος τις ευέλικτες μορφές απα-
σχόλησης.  

Η Κύπρος, ως μια χώρα που αντιμετωπίζει
έντονα το δημογραφικό πρόβλημα καλείται
να αναβαθμίσει το σύστημα κοινωνικής προ-

στασίας καθιστώντας
πιο αποτελεσματικές
τις πολιτικές κοινωνι-
κής φροντίδας και
στήριξης της οικογέ-
νειας.

Η Υπουργός Εργα-
σίας ανάφερε ότι το
Υπουργείο της έχει
αναπτύξει ένα δίκτυο
υπηρεσιών/προγραμ-
μάτων και επιδομά-

των στο πλαίσιο της οικογενειακής πολιτι-
κής το οποίο περιλαμβάνει παροχή επιδομά-
των κοινωνικής μέριμνας, με συνολικό
προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 900 εκα-
τομμύρια ευρώ, επιχορήγηση Μη Κυβερνη-
τικών Οργανώσεων και Αρχών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης για τη λειτουργία προγραμμά-
των στήριξης της οικογένειας όπως η
φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων
με αναπηρίες. (Το 2018 επιχορηγήθηκαν 257
τέτοια προγράμματα, με ποσό συνολικού
ύψους €8.321.980),  παρακολούθηση βάσει
Νομοθεσίας της εγγραφής και επιθεώρησης
προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την υλο-
ποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που
αφορούν τη συμφιλίωση του εργασιακού και
κοινωνικού βίου.

Αναφέρτηκε επίσης ότι το Υπουργείο Ερ-
γασίας, έχοντας στο επίκεντρο των επιδιώ-
ξεών του τη δημογραφική ανάπτυξη και την
αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλή-
σεων, έχει συστήσει τον Εθνικό Φορέα Δη-
μογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής, με
σκοπό την καταγραφή της κατάστασης στην
Κύπρο και τον καθορισμό μιας συνεκτικής
και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Δη-
μογραφική Ανάπτυξη και τις Πολιτικές της
Οικογένειας. Μέχρι σήμερα ο Φορέας δηυ-
μιούργησε δύο Εθνικά Σχέδια Δράσης για τη
Δημογραφική και Οικογενειακή Πολιτική
για την περίοδο 2014-2015 και 2016-2017,
τα οποία υλοποιήθηκαν με την έγκριση του

Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ βρίσκεται στο
τελικό στάδιο η έγκριση του Σχεδίου Δρά-
σης 2019-2020.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχεδίων Δρά-
σης μεταξύ άλλων έχουν επιδοτηθεί 230 βρε-
φοπαιδοκομικοί σταθμοί κατά τα έτη 2014-
2017 και η λειτουργία ορισμένων βρεφοπαι-
δοκομικών σταθμών και το Σάββατο για
εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονέων.

Εφαρμόστικε Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης για οικογένειες με τρία ή περισ-
σότερα παιδιά που δεν ήταν δικαιούχοι ταυ-
τότητας νοσηλείας και υλοποιήθηκαν Σχέδια
κατάρτισης και επιδοτούμενης εργοδότησης.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει ετοιμάσει και
καταθέσει και συναφή νομοθετήματα και
προγραμματίζει πιο ενεργό δημογραφική πο-
λιτική με στοχευμένα κίνητρα για την από-
κτηση δεύτερου παιδιού και την περαιτέρω
ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών
καθώς και σειράς πολιτικών που στοχεύσουν
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της
υπογεννητικότητας. Τα μέτρα αυτά περι-
λαμβάνονται σε Σχέδιο Δράσης Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020
το οποίο περιλαμβάνει σειρά δράσεων με
στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την
αύξηση των γεννήσεων. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι προωθούμε τη δημιουργία Δικτύου Στή-
ριξης της Οικογένειας, αποσκοπώντας στην
πολύπλευρη παροχή επιστημονικής και κοι-
νωνικής συνδρομής στις οικογένειες ενώ
ένας από τους σημαντικούς στόχους που
έχουμε θέσει είναι η επιχορήγηση των υπη-
ρεσιών φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλι-
κίας και της λειτουργίας βρεφοκομικών και
παιδοκομικών σταθμών για τον σκοπό αυτό.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νέο
Σχέδιο Δράσης έχουν συζητηθεί με όλους
τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο του
Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογε-
νειακής Πολιτικής και το Σχέδιο Δράσης θα
κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγ-
κριση και υλοποίηση των μέτρων και πολιτι-
κών του. n

Το δημογραφικό πρόβλημα από τις σημαντικότερες προκλήσεις
και ποια η πολιτική και τα μέτρα για αντιμετώπιση του

Δράσεις Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων συζητήθηκαν
στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής ΕΕ
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ΕΡΕΥΝΑ EPSU-ETUI ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ  
Περιορισμό της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων 
προωθούν κυβερνήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις

Οι 35 περιπτωσιακές υποθέσεις
Η έρευνα EPSU ETUI για την κατάσταση

σε 35 χώρες προσφέρει πολλά παραδείγματα
απαγόρευσης του δικαιώματος σε απεργία
για δημοσίους υπαλλήλους στις συγκεκρι-
μένες χώρες. Οι κυβερνήσεις των χωρών
αυτών συχνά ισχυρίζονται ότι πιεστικοί
λόγοι επιβάλλουν την απαγόρευση της
απεργίας σε συγκεκριμένες ομάδες δημο-
σίων υπαλλήλων, όμως η έρευνα κατέδειξε
ότι  τα πραγματικά στοιχεία καταδεικνύουν
ότι οι πολιτικές αυτές αποφάσεις πολύ δύ-
σκολα μπορούν να δικαιολογηθούν. 

Συνήθως οι κλάδων δημοσίων υπηρεσιών
στις οποίες απαγορεύεται η απεργία είναι οι
ένοπλες δυνάμεις, οι δυνάμεις ;ασφαλείας,
το δικαστικό σώμα η αστυνομία και οι φυ-
λακές αλλά και σ’ αυτές τις περιπτώσεις συν-
δικαλιστικές των επηρεαζόμενων αμφισβή-
τησαν με επιτυχία τις  σχετικές απαγορεύ-
σεις. Για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης έχει  επιβεβαιώσει  ότι
η απόλυτη απαγόρευση του δικαιώματος
στην απεργία στις αστυνομικές δυνάμεις
στην Ιρλανδία ξεπερνά τους όρους που
έχουν υιοθετηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Χάρτη (ESC). Στην διαφορά μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνο-
μικών και της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιω-
μάτων επιβεβαίωσε ότι η πλήρης απαγό-
ρευση του δικαιώματος σε απεργία των
αστυνομικών παραβιάζει το άρθρο 6(4) του
Χάρτη. Η απόλυτη απαγόρευση του δικαιώ-
ματος μπορεί να θεωρηθεί ότι ι συμβαδίζει
με τις πρόνοιες του Άρθρου μόνο σε περί-
πτωση που την επιβάλλει  επιτακτική
ανάγκη. 

Είναι πολύ σπάνιο να αναγνωρίζεται
στους αστυνομικούς στην ΕΕ το δικαίωμα σε
απεργία όμως στο Βέλγιο οι αστυνομικοί
έχουν διασφαλίσει το δικαίωμα τους σε
απεργία με κάποιους περιορισμούς οι οποίοι
προνοούν ότι η συνδικαλιστική οργάνωση
οφείλει να προειδοποιεί έγκαιρα  και να συ-
ζητεί με την αρμόδια αρχή το θέμα της κα-
θόδου σε απεργία με στόχο την κατάληξη σε
ειρηνική ρύθμιση. Οι αστυνομικοί οφείλουν
να συνεχίζουν να εργάζονται εκεί όπου
υπάρχει ανάγκη είναι για να διασφαλίζεται ο
σεβασμός στο νόμο και η διαφύλαξη της δη-
μόσιας τάξης και ασφάλειας. 

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Διε-

θνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Εφαρ-
μογή των Συμβάσεων και των Συστάσεων
γνωμοδότησε ότι το δικαίωμα σε απεργία
μπορεί να περιορίζεται ή και να απαγορεύε-
ται για τους δημοσίους υπαλλήλους στις πε-
ριπτώσεις στις οποίες αυτοί ασκούν εξουσία
εξ ονόματος 

Στη Τσεχία και τη Σλοβακία σε ολόκλη-
ρους  τομείς της δημόσιας υπηρεσίας, υπη-
ρεσίες δημόσιας ωφέλειας του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, τις αναγνωρίζεται δι-
καίωμα σε απεργία. αποκαλούμενες «κρίσι-
μης σημασίας επιχειρήσεις» και ουσιώδεις
υπηρεσίες στις οποίες εντάσσονται η υγεία
και η παιδεία δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα
σε απεργία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι
το δικαίωμα απεργίας δεν αναγνωρίζεται για
τους υπαλλήλους πυρηνικών παραγωγικών
σταθμών ενέργειας, τους πυροσβέστες και
τους διασώστες, τους ελεγκτές εναέριας κυ-
κλοφορίας και τους υπαλλήλους τηλεπικοι-
νωνιών με τη δικαιολογία ότι τυχόν απερ-
γιακή δράση σε αυτούς τους τομείς θέτει σε
κίνδυνο τη ζωή και τη υγεία των πολιτών και
προάγει ζημιά σε περιουσία. 

Στη Δανία ορισμένες κατηγορίες δημο-
σίων υπαλλήλων θεωρείται ότι δεσμεύονται
από ειδική σχέση εμπιστοσύνης και απο-
κλείεται γι’ αυτούς το δικαίωμα σε απεργία.
Πέραν τούτου από το 2012 οι  δημόσιοι κα-
τήγοροι δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλλη-
λοι και ως εκ τούτου έχουν τώρα δικαίωμα
σε απεργία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία το δικαίωμα σε απεργία απαγορεύεται
σε 44 000 δημοσίους υπαλλήλους στη Δανία.
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την
εφαρμογή των Συμβάσεων και των Συστά-
σεων της ΔΟΕ ζήτησε οι εκπαιδευτικοί να
μην περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή
και κάλεσε την Κυβέρνηση ης Δανίας να δια-
σφαλίσει ότι οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να
ασκούν το δικαίωμα τους σε απεργία χωρίς
κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. 

Στη Γερμανία ισχύει γενική απαγόρευση
του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων
σε δικαίωμα απεργίας σύμφωνα με μακρό-
χρονη νομική αντίληψη ότι οι δημόσιοι
υπάλληλοι δεσμεύονται από το ειδικό καθή-
κον αφοσίωσης (loyalty). 

Στην Πολωνία το δικαίωμα σε απεργία
απαγορεύεται για ους εργαζομένους σε κρα-
τικές αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα
δικαστήρια και τα γραφεία δημόσιων κατη-
γόρων και περιλαμβάνουν ακόμη και τους
χειρώνακτες εργάτες οι οποίοι δεν ασκούν
οποιαδήποτε εξουσία εξ ονόματος του κρά-

τους. 
Στην Εσθονία η απεργία απαγορεύεται για

υπαλλήλους δημόσιων νομικών υπηρεσιών
και υπηρεσίες σχέσης μεταξύ του κράτους
και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απαγό-
ρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους της
δημόσιας διοίκησης ισχύει όμως για υπαλ-
λήλους του Υπουργείου ΄Αμυνας και συνα-
φών υπηρεσιών..

Στην Τουρκία με νόμο του 2001 έχει απα-
γορευθεί η απεργία για όλους τους δημοσί-
ους υπαλλήλους. Ειδική νομοθεσία παρέχει
στο Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας εξου-
σία να αναστέλλει απεργίες μέχρι 60 μέρες
εάν κρίνει ότι παραβλάπτεται η δημόσια
υγεία και η εθνική ασφάλεια. Μετά το απο-
τυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016
και την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγ-
κης η Τουρκική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει
τις αναστολές αυτές σε περισσότερες από
τριάντα περιπτώσεις επεκτείνοντας μάλιστα
και τους λόγους για τα σχετικά διατάγματα.  

Στην Αλβανία η απεργία απαγορεύεται για
τους δημόσιους υπαλλήλους στις μεταφο-
ρές, τη δημόσια τηλεόραση, την υδατοπρο-
μήθεια, την ηλεκτρική ενέργεια, τις φυλακές,
το δικαστικό σύστημα, την άμυνα, τις ιατρι-
κές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, την προ-
μήθεια τροφίμων και τις υπηρεσίες ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας. Η αρμόδια Επιτροπή
της ΔΟΕ κρίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν
συνάδουν με τις αρχές της Διεθνούς Οργά-
νωσης. 

Η Επιτροπή ης ΔΟΕ επικρίνει επίσης τη
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για
τους κανονισμούς της που χαρακτηρίζουν
τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου ουσιώδη
υπηρεσία για την οποία απαγορεύεται το δι-
καίωμα της απεργίας. Είναι επίσης χαρακτη-
ριστική η γνωμάτευση της Επιτροπής της
ΔΟΕ που απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς
ότι η ζυθοποιία στη Λιθουανία και οι ταχυ-
δρομικές υπηρεσίες, η παιδεία και η φρον-
τίδα παιδιών στη Σερβία είναι ουσιώδεις
υπηρεσίες. 

Σε πολλές χώρες η άσκηση ους δικαιώμα-
τος σε απεργία δυσχεραίνεται και από τη
μακρά και πολύπλοκη διαδικασία που επι-
βάλλεται να ακολουθηθεί για την έγκριση
της απεργίας. Στη Βόρεια Μακεδονία οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να υπο-
βάλουν προειδοποιητική επιστολή τουλάχι-
στον επτά μέρες πριν από την ημερομηνία
της απεργίας και ταυτόχρονα να προτείνουν
και αποδεκτή ρύθμιση και η Συντεχνία μπο-
ρεί να προχωρήσει στην απεργία 15 μέρες

μετά την αποτυχία σε κατάληξη σε συμφω-
νία. 

Στην Ολλανδία ισχύουν σημαντικοί πε-
ριορισμοί για απεργιακές κινητοποιήσεις με
τους δικαστές να ασκούν αποφασιστική
εξουσία σε ότι τη νομιμότητα τους. Στο
Ηνωμένο Βασίλειο από το 2016 έχει ψηφι-
σθεί αυστηρή νομοθεσία για τις απεργίες με
πρόνοια ότι για να θεωρούνται νόμιμες πρέ-
πει να υποστηρίζονται από την πλειοψηφία
των μελών. Μακρόχρονες διαδικασίες για
έγκριση απεργίας ισχύουν και στην Ιταλία
και τη Γαλλία. 

Η ́ Εκθεση EPSU – ETUI καταγράφει τους
τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις και
οι εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη προ-
σπαθούν να περιορίσουν τα δικαιώματα και
τις βασικές ελευθερίες  των δημοσίων υπαλ-
λήλων με κύρια επιδίωξη τον περιορισμό του
δικαιώματος σε απεργία. ΄Ηδη το δικαίωμα
αυτό έχει καταργηθεί για μεγάλες ομάδες
δημοσίων υπαλλήλων ενώ και άλλα δικαιώ-
ματα τους έχουν επίσης περιορισθεί με τις
διαδικαστικές πρόνοιες που έχουν εισαχθεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες περι-
πτώσεις στις οποίες δημόσιοι υπάλληλοι οι
οποίοι συμμετείχαν σε απεργία διώχθηκαν
ποινικά και φυλακίσθηκαν για την ενέργεια
τους να διεκδικήσουν ειρηνικά τα δικαιώ-
ματα τους. 

Η ΄Εκθεση επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι
έχουν κερδίσει σημαντικά δικαιώματα χωρίς
μαχητικούς αγώνες όμως το δικαίωμα σε
απεργία το οποίο είναι θεμελιώδους σημα-
σίας εξακολουθεί να παραμένει εν πολλοίς
σε εκκρεμότητα και η Συνδικαλιστική
Πλευρά τονίζει ότι χωρίς το δικαίωμα σε
απεργία το δικαίωμα για συλλογική δια-
πραγμάτευση μετατρέπεται σε δικαίμα «συλ-
λογικής επαιτείας». 

Επιβάλλεται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι
οργανώσεις τους στον Ευρωπαϊκό χώρο να
αντισταθούν στις συντονισμένες προσπά-
θειες κυβερνήσεων και εργοδοτών και να
προχωρήσουν δυναμικά σε προάσπιση του
δικαιώματος τους για απεργία. Υπενθυμίζε-
ται ότι ο Εισηγητής του ΟΗΕ για το δι-
καίωμα του συνεταιρίζεσθαι Maina Kiai δια-
κήρυξε ότι  «η προστασία του δικαιώματος
σε απεργία δεν είναι μόνο θέμα εκπλήρωσης
από τα κράτη των νομικών τους υποχρεώ-
σεων, είναι επίσης υποχρέωση τους να δημι-
ουργήσουν δημοκρατικές και δίκαιες κοινω-
νίες με την προοπτική της επιβίωσης. n

Συνέχεια από προηγούμενο

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το ευρύ κοινό, όλες
τις επιχειρήσεις και τους αντιπροσώπους τους της αλυ-
σίδας εφοδιασμού υλικών και αντικειμένων που προ-

ορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, τις μη κυβερνη-
τικές οργανώσεις και τις οργανώσεις καταναλωτών, πως η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης
της ισχύουσας νομοθεσίας για τα υλικά και αντικείμενα που
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί σε ποιον βαθμό
η ισχύουσα νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον επιδιωκ ό-

μενο σκοπό και κατά πόσο αυτή επιτυγχάνει τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα, καθώς και να εντοπιστούν τυχόν αδυ-
ναμίες / κενά. Επιπλέον, η αξιολόγηση θα καταδείξει κατά
πόσο αυτή είναι συναφής και συνεκτική.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αξιολόγησης, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση, όπου
έχει καταρτίσει συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και καλούν-
ται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από όλα τα κράτη μέλη να 
το απαντήσουν. Τόσο το ερωτηματολόγιο όσο και σχετική
ενημέρωση για το θέμα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

της ΕΕ https://ec.europa.eu/ info/law/better-regulation/ini-
tiatives/ares-2017-5809429/public-consultation_el. Το ερω-
τηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί μέχρι τις 6 Μαΐου 2019.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτική έκθεση με τα
ευρήματά της και πληροφορίες για τις ενέργειές της.

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει στην
ενημέρωση των επηρεαζόμενων μερών, με σκοπό την όσο το
δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στην εν λόγω διαβούλευση,
απαντώντας ηλεκτρονικά το εν λόγω ερωτηματολόγιο. n

Διαβούλευση Κομισιόν για αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα
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Ημερομηνία εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω
εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδί-

δουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως
προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτή-
σεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε
συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ:
• Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών

τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η πε-
ρίοδος ανεργίας τους άρχισε στις
27/12/2018.

• Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο
αφορά στην περίοδο ανεργίας Φεβρουάριου
- Μαρτίου 2019.  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ:
Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί
Απρίλιο - Μάιο 2018. Σημειώνεται ότι, υπάρ-
χει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, για τις
οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η
εξέταση, διότι οι εργοδότες δεν έχουν απο-
στείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζη-
τηθεί.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 10/12/2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου - Σε-

πτεμβρίου 2018, νοουμένου ότι έχουν στα-
λεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ: Εξετά-
ζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου-
Ιουνίου 2018, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε
Ιατρικό Συμβούλιο.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγού-
στου 2018.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟ: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προ-
σφυγές Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξε-
τάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των
οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα τον
Οκτώβριο 2018.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτη-
τές αποκτούν δικαίωμα τον Δεκέμβριο 2018.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ:
• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-

σας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετη-
μένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018. 

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη
σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αι-
τήσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ:

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας, εξετάζον-
ται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου
2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώ-
σας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη,
δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα
κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που
ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2018.

• Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η
αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη
εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ια-
νουαρίου 2019.

• Για άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε
σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συντα-
ξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώ-
σας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η
αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα
αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν
αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθεί-
σες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2018 - Ιανουαρίου
2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2018.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2/1/2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
• Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι πα-

ραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 28/1/2019.
• Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται

αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί

τα αναγκαία στοιχεία (π.χ. δήλωση τοκετού)
που παραλήφθηκαν Ιανουάριο 2019.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ: Εξετάζονται
οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 31/1/2019.

Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χη-
ρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνον-
ται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον
Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

• Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι
αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομη-
νία γεννήσεως το 1953–1955.

• Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι
παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2019.

• Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παρα-
ληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2017 – Απρι-
λίου 2017 για τις οποίες έχουν παραληφθεί
απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστο-
ποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς
από άλλους φορείς.

• Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι πα-
ραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου του 2016
– Μαρτίου 2017 για τις οποίες έχουν παρα-
ληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία,
πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαρια-
σμούς από άλλους φορείς.

Ποινικές Υποθέσεις: Τον Δεκέμβριο 2018
(τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4159 ποι-
νικές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1718 αφο-
ρούν εργοδότες και οι 2441 αφορούν αυτο-
τελώς εργαζόμενους. n

Αύξηση 0,8% εναρμονισμένου Δείκτη

ΟΕναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2019
αυξήθηκε κατά 0,8%, σε σχέση με

τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ σε σχέση με
τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,2%.
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2019, σημειώθηκε αύξηση 1,5% σε σχέση με
την αντίστοιχη περσινή περίοδο (Πίνακας 1)

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018,
η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρι-
σμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύ-
τερη μεταβολή με ποσοστό 7,8%. 

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019, η μεγα-
λύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγο-
ρία Ένδυση και Υπόδηση (6,4%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουα-
ρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή
παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση,
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (9,6%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές

κατηγορίες, σε σχέση με τον Φεβρουάριο
του 2018 παρατηρήθηκε στην κατηγορία
Τρόφιμα, Αλκοολούχα Ποτά και Καπνόςμε
ποσοστό 3,8%. Συγκριτικά με τον προηγού-
μενο μήνα, οι κατηγορίες Μη Ενεργειακά
Βιομηχανικά Προϊόντα και Ενέργεια παρου-
σίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές με ποσο-
στά 1,5% και -1,4% αντίστοιχα. 

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατα-
ναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης
που καταρτίζεται για τη μέτρηση των δια-
χρονικών μεταβολών στις τιμές των κατα-
ναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που απο-
κτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται
από τα νοικοκυριά και τους τουρίστες εντός
της οικονομικής επικράτειας της χώρας. Ο
ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρ-
μονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία
όπως καθορίστηκαν από την ΕΕ με μια σειρά
σχετικών Κανονισμών. n

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Για θερινές διακοπές στην Πάφο, Πλάτρες, Αγρός, Πρωταρά, και Λεμεσό

Μέχρι 22 Μαρτίου 2019 οι Αιτήσεις
Όπως και σε προηγούμενα χρόνια, πρόσθετα από τα διαμερίσματα της Οργάνωσής μας

στη Χλώρακα και τις Πλάτρες, έχουν γίνει διευθετήσεις για την παραχώρηση και φέτος
οργανωμένων διαμερισμάτων και δωματίων σε ξενοδοχεία στον Πρωταρά, Λεμεσό, Αγρό
και στην Πάφο.

Για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο τα διαμερίσματα της Οργάνωσής μας στην Πάφο και
Πλάτρες θα ενοικιάζονται πάνω σε εβδομαδιαία βάση (7 βράδια). Τα δωμάτια σε ξενο-
δοχεία και  διαμερίσματα που έχουν εξασφαλιστεί με επιχορηγημένο ενοίκιο στον Πρω-
ταρά, Λεμεσό, Αγρό και στην Πάφο θα ενοικιάζονται πάνω σε πενθήμερη βάση (5 βρά-
δια).

Αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε είτε από τα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ είτε
από την ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ στο www.pasydy.org. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατάλληλα συμπληρωμένες μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019:
• Είτε δια χειρός στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, 
• Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία, 
• Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο pasydy@pasydy.org,
• Είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας www.pasydy.org.
• Αιτήσεις που θα σταλούν με τηλεομοιότυπο (fax) δεν θα γίνουν δεκτές.
Εάν υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τα διαθέσιμα διαμερίσματα, θα διεξαχθεί κλή-

ρωση και ονομαστικός κατάλογος των συναδέλφων που θα κληρωθούν θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα μας www.pasydy.org στις 5 Απριλίου, 2019.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ & ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ

Έχουμε εξασφαλίσει ειδικές τιμές για 2 βράδια διαμονή σε ξενοδοχεία
Σε συνεργασία με την Coop Travel έχουμε οργανώσει εξορμήσεις στο εξωτερικό
Σερβία 5 Μέρες 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08
Πολωνία 6 Μέρες 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08 
Ρουμανία 6 Μέρες 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08
Αθήνα – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Βόλος – Πήλιο 7 Μέρες 16/07, 22/07,

05/08, 12/08
Μαγεία Μακεδονίας 7 Μέρες 15/07, 22/07, 05/08, 12/08
Προσκυνηματική Εκδρομή 6 Μέρες 15/06
Για πληροφορίες και κρατήσεις: Coop Travel 25855576 / 25875588
ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για πληροφορίες και κρατήσεις: Coop Travel 77771717I



Το φαινόμενο της μετανάστευσης των
συνταξιούχων από τις πλούσιες πλην
ερεβώδεις χώρες του ευρωπαϊκού

Βορρά προς τις φτωχότερες αλλά λουσμένες
στον ήλιο χώρες του Νότου δεν είναι και-
νούργιο. Ανέκαθεν οι Βορειοευρωπαίοι που
συνταξιοδοτούνταν και κατά παράδοση δεν
είχαν και τους στενότερους δεσμούς με τα
παιδιά τους κατέβαιναν σε Μεσογειακές
χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία ή
και η Πορτογαλία για να μαζέψουν στα γε-
ράματά τους το φως και τον ήλιο που τους
έλειψαν κατά τη διάρκεια του παραγωγικού
τους βίου.

Η επιλογή αυτή των βορειοευρωπαίων
είναι γνωστή και στην Κύπρο με πολλά ζευ-
γάρια συνταξιούχων να επιλέγουν την πα-
τρίδα μας ακόμη και χωριά στα οποία προ-
σαρμόζονται στα τοπικά έθιμα.

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο μάλι-
στα έχει ενταθεί. Έτσι, στη Ρώμη η κυβέρ-
νηση του Τζιουζέπε Kόντε με μέτρα που ενέ-
γραψε στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχει
φροντίσει να μετατρέψει την Ιταλία σε έναν
φορολογικό παράδεισο για συνταξιούχους.
Και επιπλέον, με αναλόγως ελκυστικά μέτρα
αποσκοπεί στον επαναπατρισμό των «μυα-
λών» που μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα
χρόνια της κρίσης αναζητώντας ένα καλύ-
τερο επαγγελματικό μέλλον.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 η ιταλική
κυβέρνηση εφαρμόζει έναν ενιαίο συντελε-
στή φορολόγησης (7%) των ευρωπαίων συν-
ταξιούχων που επιλέγουν να εγκατασταθούν

σε πόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων στις νό-
τιες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Σικε-
λία, η Καλαβρία, η Καμπανία, η Aπoυλία και
η Σαρδηνία.

Με τον συντελεστή αυτόν φορολογούνται
και οι συντάξεις και όσα άλλα χρήματα από
το εξωτερικό φέρνουν στην Ιταλία οι συντα-
ξιούχοι. Ασφαλώς δεν επωφελούνται όλοι

από τον ενιαίο αυτόν συντελεστή φορολό-
γησης - πολλοί ευρωπαίοι συνταξιούχοι του
Δημοσίου δεσμεύονται από φορολογικές
συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι χώρες
τους με την Ιταλία, βάσει των οποίων «οι
συντάξεις που καταβάλλονται από ένα κρά-
τος ή από διοικητικές και τοπικές αρχές του
κράτους φορολογούνται μόνο στο κράτος
αυτό».

Ωστόσο, η ευνοϊκή φορολογική πολιτική
του Κόντε έχει και έναν άλλο στόχο, ίσως
ακόμα σπουδαιότερο: τον επαναπατρισμό
περίπου 400.000 ιταλών συνταξιούχων που
έχουν εγκατασταθεί σε άλλες χώρες τα τε-
λευταία χρόνια! Διότι και αυτοί θα φορολο-
γηθούν ως μετεγκαθιστάμενοι από το εξω-
τερικό, ασχέτως αν επιστρέφουν στην πα-
τρίδα τους.

Με τα χρήματα που προσδοκά να εισρεύ-
σουν στα ταμεία της η κυβέρνηση Κόντε
σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τα πανεπιστή-
μια των νότιων επαρχιών της χώρας, τα
οποία χάνουν ακόμα και τους φοιτητές τους
προς όφελος των πανεπιστημίων του Μιλά-
νου, του Τουρίνου, της Γένοβας και των
άλλων πόλεων του ανεπτυγμένου Βορρά.
Διότι η Ιταλία, ως γνωστόν, είναι μια χώρα
με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές αν-
τιθέσεις και ένα αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ
βόρειων και νότιων επαρχιών.
Κίνητρα και για τα «μυαλά»

Η ιταλική κυβέρνηση συνεργασίας του Κι-
νήματος 5 Αστέρων και των ακροδεξιών του
Σαλβίνι, όσα αναθέματα κι αν δικαίως συγ-

κεντρώνει για την ξενοφοβική πολιτική και
τον φτηνό λαϊκισμό της, θα πρέπει να πι-
στωθεί το γεγονός ότι υιοθετεί ουσιαστικά
μέτρα για τον επαναπατρισμό και των νέων
και μορφωμένων «παιδιών» της, που τα χρό-
νια της κρίσης και της έξαρσης της ανεργίας
μετανάστευσαν αναζητώντας μιαν αξιο-
πρεπή εργασία και ζωή στο εξωτερικό. 

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις προβλέ-
πουν λοιπόν τη μείωση κατά 90% της φoρο-
λόγησης των ιταλών επιστημόνων-ερευνη-
τών και καθηγητών που επαναπατρίζονται
(αλλά και άλλων Ευρωπαίων που επιλέγουν
να εργαστούν στην Ιταλία) την πρώτη τε-
τραετία εγκατάστασής τους στη χώρα.

Επίσης προβλέπεται η επιβολή ανώτατου
φόρου 100.000 ευρώ ετησίως για τα εισοδή-
ματα όλων των ευκατάστατων αλλοδαπών
που επιλέγουν να εγκατασταθούν μονίμως
στην Ιταλία, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί
κερδίζουν δισεκατομμύρια. Η ευνοϊκή αυτή
φορολόγηση θα ισχύει για τα 15 πρώτα έτη
εγκατάστασης στη χώρα! Από το 2017 πάν-
τως, επί κυβερνήσεως του κεντροαριστερού
Πάολο Τζεντιλόνι, η Ιταλία είχε να προτεί-
νει φοροελαφρύνσεις στους ξενιτεμένους
της με υψηλή μόρφωση που απασχολούνταν,
επί τουλάχιστον μία πενταετία σε διευθυντι-
κές επιχειρηματικές θέσεις στο εξωτερικό.
Όσοι επιστρέφουν στην Ιταλία επωφελούν-
ται με μείωση κατά 50% της φορολόγησης
των εισοδημάτων τους την πρώτη πενταετία
επανεγκατάστασης τoυς. n
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Ιταλία φορολογικός παράδεισος για συνταξιούχους

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνη-
σης τον Φεβρουάριο του 2019 αυξή-
θηκε κατά 460 άτομα (0,9%) σε σχέση

με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε
τα 52.009 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό πα-
ρατηρείται μείωση κατά 566 άτομα (-1,6%),
στο έκτακτο αύξηση (6,5%) φθάνοντας τις
16.891 σε σχέση με 15.865 το Φεβρουάριο
2018.

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός
στο Ωρομίσθιο Προσωπικό, υπάρχει αύξηση
σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 με τη

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατη-
ρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (1,8%) και πιο συγκεκριμένα στο
έκτακτο με ποσοστό 12,8% (423 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 πα-
ρατηρείται αύξηση 0,2% στο προσωπικό της
Δημόσιας Υπηρεσίας (31 άτομα), 0,2% στο
προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(24 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό
11,6% (871 άτομα) ενώ παρατηρείται μείωση
στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας -
0,2% (-30 άτομα). n

Αυξήθηκε κατά κατηγορία το Φεβρουάριο
το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης Oαριθμός των κενών θέσεων εργα-

σίας κατά το 4ο τρίμηνο του 2018
ανήλθε στις 3.390. Ο αριθμός των

κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 126
(3,9%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους που ήταν 3.264. Σε
σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018 παρατηρή-
θηκε μείωση 4.277 θέσεων (-55,8%). 

Το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων το 4ο
τρίμηνο του 2018 ήταν 1,0%, ενώ το προ-
ηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2017 ήταν 2,2% και 1,0% αντίστοιχα. Τα
μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων για το

4ο τρίμηνο του 2018 παρατηρούνται στους
τομείς Ενημέρωση και Επικοινωνία (3,0%)
και Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστη-
ριότητες (2,2%). 

Κενή θέση εργασίας είναι η θέση για την
οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοι-
νοποίηση της εκτός της επιχείρησης, δηλαδή
ο ιδιοκτήτης να ψάχνει ενεργά να βρει κα-
τάλληλο υποψήφιο.

Ποσοστό κενών θέσεων είναι το ποσοστό
των κενών θέσεων ως προς το σύνολο εργα-
ζομένων. n

Αύξηση κενών θέσεων στο 4ο τρίμηνο 2018
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Από το δελτίο της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ θα ζητήσει τη νομική αναγνώριση 
φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ

Οι συνεισφορές από
φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ έ ς
πηγές στην Ευρώπη

ανέρχονται σε σχεδόν 90 δισ.
ευρώ ετησίως, ωστόσο, σε
αντίθεση με τις εμπορικές
επιχειρήσεις, τα φιλανθρω-
πικά ιδρύματα ή οι ιδιώτες
δωρητές δεν μπορούν να απολαύσουν τα
οφέλη της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς,
πράγμα που δυσχεραίνει την επέκταση του
φιλανθρωπικού τους έργου πέρα από τα
εθνικά σύνορα.

Παρ' όλα αυτά, οι φιλανθρωπικές δραστη-
ριότητες στην Ευρώπη έχουν ολοένα μεγα-
λύτερη σημασία και θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της χρη-
ματοδότησης σε πολλούς τομείς όπου η
δημόσια στήριξη υστερεί, όπως αποκαλύ-
φθηκε στην ακρόαση «Ευρωπαϊκή φιλαν-
θρωπία: αναξιοποίητο δυναμικό» που διορ-
γάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή.

Η ακρόαση συγκέντρωσε σειρά φιλαν-
θρωπικών οργανώσεων και ιδιωτών, οι από-

ψεις των οποίων θα απο-
τελέσουν πολύτιμη συνει-
σφορά σε γνωμοδότηση
σχετικά με την Ευρωπαϊκή
φιλανθρωπία την οποία
καταρτίζει η ΕΟΚΕ κατό-
πιν αίτησης της ρουμανι-
κής Προεδρίας της ΕΕ.

«Θα ζητήσουμε νομικό πλαίσιο που θα κα-
λύπτει την ανάπτυξη των φιλανθρωπικών
δραστηριοτήτων και θα δίνει στις φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις το ίδιο καθεστώς με
αυτό των εμπορικών επιχειρήσεων», ανέφερε
ο Petru Dandea, εισηγητής της γνωμοδότη-
σης.

Στην Ευρώπη υπάρχουν σχεδόν 150 000
κοινωφελή ιδρύματα με χρηματοοικονομι-
κούς πόρους σχεδόν 87 δισ. ευρώ, ποσό με-
γαλύτερο από τα έσοδα 15 κρατών μελών.

Η ΕΟΚΕ θα υποστηρίξει επίσης ότι ο φι-
λανθρωπικές δραστηριότητες πρέπει να
είναι διαφανείς και σαφώς καθορισμένες και
ότι η φιλανθρωπία δεν πρέπει επ' ουδενί να
αντικαθιστά τα συστήματα κοινωνικής πρό-
νοιας ή να διευκολύνει τη φοροδιαφυγή. n

Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας πρέπει να αποτελέσει
ύψιστη προτεραιότητα για την ευρωζώνη το 2019

Το 2019 θα έχει εξέ-
χουσα σημασία για τις
οικονομίες της ευρω-

ζώνης η οικοδόμηση ανθε-
κτικότητας στην οικονομία
και την αγορά εργασίας, λαμ-
βανομένων υπόψη των σημε-
ρινών οικονομικών προοπτι-
κών, επισημαίνει η ΕΟΚΕ αναφορικά με τις
συστάσεις οικονομικής πολιτικής της Επι-
τροπής για την ευρωζώνη το 2019.

Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας είναι ανα-
γκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα
κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αντιμετωπί-
σουν μελλοντικούς κλυδωνισμούς με περιο-
ρισμένο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Προς τούτο χρειάζεται εμβάθυνση της ΟΝΕ
με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,
την ενίσχυση των ιδίων πόρων της ΕΕ και τη
θέσπιση λειτουργίας μακροοικονομικής στα-
θεροποίησης στην ευρωζώνη, καθώς και με
την ορθή εφαρμογή του .

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ ζητεί επίσης
αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των
υπερβολικών πλεονασμάτων, με ουσιαστική
αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και των
μισθών σε χώρες με πλεονάσματα. Μεσο-
πρόθεσμα, η αύξηση των πραγματικών μι-
σθών πρέπει να συμβαδίζει με την πραγμα-
τική αύξηση της παραγωγικότητας και τον
πληθωρισμό.

Η ενθάρρυνση των κρατών μελών με

υψηλό δημόσιο χρέος και
αρνητικά ή μηδενικά κενά
παραγωγής να δημιουρ-
γήσουν δημοσιονομικά
αποθέματα μέσω συσταλ-
τικών δημοσιονομικών
προσανατολισμών δεν
κρίνεται σκόπιμη, καθώς

πιθανότατα θα διαιωνίσει τη χαμηλή τους
ανάπτυξη χωρίς να συμβάλει στη μείωση του
δημόσιου χρέους τους ως ποσοστού επί του
ΑΕγχΠ.

Η ΕΟΚΕ εφιστά επίσης την προσοχή στην
επείγουσα ανάγκη για κατευθυντήριες γραμ-
μές και μέτρα για την ενθάρρυνση των δη-
μοσίων και τη διευκόλυνση των ιδιωτικών
επενδύσεων. Κατά την εφαρμογή των δημο-
σιονομικών κανόνων της ΕΕ, πρέπει να συ-
νεκτιμάται ο λεγόμενος Χρυσός Κανόνας

Οι αλλαγές πολιτικής δεν πρέπει να υλο-
ποιούνται σε βάρος των εσόδων για τη χρη-
ματοδότηση των κοινωνικών επενδύσεων
και των συστημάτων κοινωνικής προστα-
σίας, ή με κίνδυνο υποβάθμισης των κοινω-
νικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Η ανι-
ούσα σύγκλιση των οικονομικών και κοινω-
νικών προτύπων πρέπει να επιδιώκεται
παράλληλα.

Τέλος, η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να
επιδείξουν τη δέουσα προσήλωση για την
ταχεία υπέρβαση των εναπομεινασών δια-
φωνιών για αυτά τα θέματα. n

Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρωτοβουλία για δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

ΗΕΟΚΕ στηρίζει την πρωτο-
βουλία της Επιτροπής για
τη δημιουργία ευρωπαϊκού

βιομηχανικού, τεχνολογικού και
ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων
κυβερνοασφάλειας και δικτύου
εθνικών κέντρων συντονισμού.
Στόχος είναι να διευκολυνθεί η
Ένωση στην ανάπτυξη τεχνολογι-
κών και βιομηχανικών ικανοτήτων
κυβερνοασφάλειας και να ενισχυθεί η αντα-
γωνιστικότητα της σχετικής βιομηχανίας της
ΕΕ.

Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στη
σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου με ειση-
γητές τους κκ. Antonio Longo και Alberto
Mazzola, η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι η πρό-
ταση της Επιτροπής αποτελεί θετικό βήμα
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης βιομηχανι-
κής στρατηγικής για την κυβερνοασφάλεια
και στρατηγική κίνηση προκειμένου να επι-
τευχθεί ισχυρή και ολοκληρωμένη ψηφιακή
αυτονομία. Οι παράγοντες αυτοί είναι απα-
ραίτητοι για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών
αμυντικών μηχανισμών έναντι του εν εξελί-
ξει πολέμου στον κυβερνοχώρο που απειλεί
να θέσει σε κίνδυνο τα πολιτικά, οικονομικά
και κοινωνικά συστήματα.

«Επηρεάζεται η κοινωνία μας στο σύνολό
της. Σε μόλις δέκα χρόνια, έχουμε βιώσει εκ-
θετική αύξηση στις κυβερνοεπιθέσεις σε

όλον τον κόσμο, από 800 000 σε 8 εκατομ-
μύρια», τόνισε ο κ. Longo. «Στηρίζουμε την
πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποσκοπεί
στη θέσπιση κέντρου ικανοτήτων που θα
συντονίζει τα εθνικά κέντρα και θα λειτουρ-
γεί ως σημείο αναφοράς για την κοινότητα
της κυβερνοασφάλειας», δήλωσε.

Μια σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα
για την κυβερνοασφάλεια αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής. «Υπο-
στηρίζουμε την επέκταση της συνεργασίας
στον βιομηχανικό κόσμο, στη βάση σταθε-
ρών δεσμεύσεων όσον αφορά τον τομέα της
επιστήμης και των επενδύσεων. Προτείνουμε
μια τριμερή προσέγγιση που θα περιλαμβά-
νει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη
και τις επιχειρήσεις», προσέθεσε ο κ. Maz-
zola. «Πρέπει επίσης να αφήσουμε την πόρτα
ανοιχτή για τη συμμετοχή μη ενωσιακών
επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμορφω-
θούν με τις προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ»,
κατέληξε. n
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ΝEΑ ΑπO τηΝ ΕυρωπΑϊΚH EΝωση
Έρευνα / Επιμέλεια:
Κυριάκος  Ανδρέου

Η ΕΕ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει 
την εχθρική προπαγάνδα

Νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια
και την ψηφιακή απειλή

Τα μέλη του ΕΚ ενέκριναν την πράξη για την ασφάλεια στον κυ-
βερνοχώρο με 586 ψήφους, έναντι 44 και 36 αποχών. Έτσι, για
πρώτη φορά δημιουργείται πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης
κυβερνοασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα προ-
ϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενα εμ-
πορικής συναλλαγής στην ΕΕ πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια

ασφάλειας του κυβερνοχώρου.
To ΕΚ υιοθέτησε επίσης ψήφισμα με το οποίο καλεί σε πανευρωπαϊκή δράση απέναντι

στις απειλές για την ασφάλεια που συνδέονται με την ολοένα αυξανόμενη τεχνολογική πα-
ρουσία της Κίνας στην ΕΕ.

Η ολομέλεια εξέφρασε επίσης τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με τους πρόσφατους ισχυ-
ρισμούς ότι η τεχνολογία 5G μπορεί να έχει «παραθυράκια», τα οποία θα παρέχουν στους Κι-
νέζους κατασκευαστές αλλά και στις κρατικές αρχές μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ιδιω-
τικά και προσωπικά στοιχεία, καθώς και στις τηλεπικοινωνίες στην ΕΕ.

Η ολομέλεια ανησυχεί επίσης πως οι πάροχοι τεχνολογίας από τρίτες χώρες ενδέχεται να
αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια στην ΕΕ. Ο κίνδυνος αυτός ανακύπτει εξαιτίας της
νομοθεσίας στις χώρες έδρας τους, η οποία υποχρεώνει όλες τις εταιρείες να συνεργάζον-
ται με τις αρχές για λόγους εθνικής ασφάλειας, η οποία σύμφωνα με τον πολύ ευρύ ορισμό
που χρησιμοποιείται επεκτείνεται ακόμη και εκτός συνόρων. 

Τα μέλη του ΕΚ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν καθο-
δήγηση για τον περιορισμό των ψηφιακών απειλών και των τρωτών σημείων κατά την προ-
μήθεια εξοπλισμού 5G, για παράδειγμα με την παραγγελία υλικού από πολλούς διαφορετι-
κούς παρόχους, διαδικασίες προμήθειας πολλών σταδίων, αλλά και με τη θέσπιση στρατη-
γικής για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ξένη ψηφιακή τεχνολογία.

Καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για
την Κυβερνοασφάλεια, τον ENISA, να επεξεργαστεί ένα σύστημα που να διασφαλίζει ότι η
ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.

Η ευρωπαϊκή πράξη για την κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει ήδη ανεπίσημα συμφωνηθεί
μεταξύ των κρατών μελών, υπογραμμίζει την αξία της πιστοποίησης των υποδομών ζωτικής
σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δικτύων, του νερού, της ενέργειας και
των τραπεζικών συστημάτων, πέραν των προϊόντων, των διαδικασιών και των υπηρεσιών. 

Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να εγκρίνει επίσημα την πράξη για την κυβερνοασφάλεια. Ο
κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 μέρες μετά τη δημοσίευσή του. n

Το ΕΚ καταδίκασε ηχηρά τις αυξανόμενα εχθρικές
ενέργειες της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και της Βό-
ρεια Κορέας, «που επιδιώκουν να υποσκάψουν ή να ανα-
στείλουν τα ιδρυτικά θεμέλια και τις βασικές αρχές των
ευρωπαϊκών δημοκρατιών και της κυριαρχίας όλων των
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης».

Πραγματοποιώντας μία ανασκόπηση των πιο πρό-
σφατων προσπαθειών της ΕΕ να αντιμετωπίσει την εχθρική προπαγάνδα από τρίτους πα-
ράγοντες, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ανάπτυξη ενός ισχυ-
ρού νομοθετικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για να καταπολεμήσουν τις
υβριδικές απειλές.

Στο ψήφισμα, που υιοθετήθηκε με 489 ψήφους έναντι 148 και 30 αποχών, οι ευρωβουλευ-
τές θέλουν να «βελτιώσουν την ενημέρωση σχετικά με τις ρωσικές εκστρατείες αποπληρο-
φόρησης, καθώς αυτές είναι η κύρια πηγή αποπληροφόρησης στην Ευρώπη». Παροτρύνουν
την ΕΕ να ενισχύσει την ομάδα East StratCom Task Force, η οποία συστάθηκε το 2015, κα-
θιστώντας την μια πλήρως ανεπτυγμένη δομή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξω-
τερικής Δράσης, για να αντιμετωπιστεί η εχθρική προπαγάνδα από τη Ρωσία.

Οι ευρωβουλευτές απευθύνουν έκκληση για νομοθεσία που να ρυθμίζει τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, τις υπηρεσίες μηνυμάτων και τους παρόχους μηχανών αναζήτησης, δηλώ-
νοντας ότι οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να αφαιρέσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα τις
συστημικά ελεγχόμενες ψευδείς ειδήσεις από τις πλατφόρμες του θα πρέπει να λογοδοτή-
σουν. Επιπροσθέτως, οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να ταυτοποιούν και να εντοπίζουν τις
πηγές προέλευσης και τους χρηματοδότες αναρτήσεων πολιτικού περιεχομένου.

Το ΕΚ καταδικάζει σθεναρά τους τρίτους παράγοντες που παρεμβαίνουν σε εκλογές και
δημοψηφίσματα. Τα κράτη μέλη καλούνται να τροποποιήσουν την εκλογική τους νομοθε-
σία ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν απειλές που απορρέουν από εκστρατείες αποπλη-
ροφόρησης, κυβερνοεπιθέσεις, ψηφιακά εγκλήματα και παραβιάσεις της ελευθερίας της έκ-
φρασης που σχετίζονται με ψηφοφορίες.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τις συνδεδεμένες με την ΕΕ χώρες και τα Δυτικά
Βαλκάνια για να διασφαλιστούν αποτελεσματικά οι εκλογικές τους διαδικασίες από κακό-
βουλες προπαγανδιστικές ενέργειες.

Σε ψηφοφορία το ΕΚ υιοθέτησε επίσης νομοθεσία για την προστασία των ευρωπαϊκών
εκλογών του Μαΐου 2019 από την παραβίαση κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων. n

Βελτιωμένη βάση δεδομένων 
ευρωπαϊκής βίζας

Οι βελτιώσεις στο VIS, που συμφωνήθηκαν στο ΕΚ, θα δια-
σφαλίσουν την καλύτερη ανταπόκριση της ΕΕ στις προκλή-
σεις της ασφάλειας και της μετανάστευσης. 

Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) είναι
μία βάση δεδομένων της ΕΕ, η οποία χρησιμοποιείται από τις
αρχές για τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών, που χρει-

άζονται βίζα για να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν. Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στο σύ-
στημα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφαλείας και θα βελ-
τιώσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Η ολομέλεια επιθυμεί η μεταρρύθμιση της βάσης δεδομένων να περιλαμβάνει:
- υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας σε όλες της βάσεις δεδομένων της ΕΕ για τον εν-

τοπισμό ατόμων που έχουν καταθέσει αιτήσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταυτότητες
και την αναγνώριση οποιουδήποτε δημιουργεί κινδύνους σχετικά την ασφάλεια ή την πα-
ράνομη μετανάστευση.

- θεωρήσεις μακράς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της αποκαλούμενης «χρυσής βίζα»
και άδειες παραμονής θα πρέπει να προστεθούν στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μει-
ωθούν τα κενά πληροφόρησης.

- η ηλικία για την καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπου
των παιδιών θα μειωθεί από τα 12 στα 6 έτη, για να διευκολυνθεί η αναγνώριση και η ανί-
χνευση των αγνοούμενων παιδιών και για να δημιουργηθούν οικογενειακές συνδέσεις εντός
του συστήματος, ενώ δε θα παίρνονται αποτυπώματα από άτομα άνω των 70.

- αποτελεσματικότερη πρόσβαση για τη Europol και τις αρχές επιβολής του νόμου στα
δεδομένα του VIS για την αναγνώριση θυμάτων εγκλημάτων και για την πρόοδο ερευνών
σχετικά με σοβαρά εγκλήματα και την τρομοκρατία.

Ο εισηγητής Carlos Coetho (ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσε: «Σήμερα εγκρίναμε ένα VIS που
κλείνει τα κενά πληροφοριών στη στρατηγική ασφάλειάς μας. Οι κάτοχοι ‘χρυσής βίζα’ θα
ελέγχονται όπως ποτέ πριν στην Ευρώπη. Οι έλεγχοι ασφάλειας θα εναρμονιστούν σε όλη
την ήπειρο, με αυξημένη συνεργασία μεταξύ προξενικών αρχών, συνοριοφυλάκων και αστυ-
νομικών. Θα έχουμε καλύτερα εργαλεία επαναπατρισμού. Θα προλαμβάνουμε την εμπορία
παιδιών και θα ταυτοποιούμε τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες καλύτερα. Το και-
νούριο VIS είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το μέλλον».

Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται περίπου 12 εκατομ. αιτήσεις βραχυπρόθεσμης παραμονής
στις χώρες της Σένγκεν κάθε χρόνο. Τον Αύγουστο του 2018, το σύστημα είχε 60 εκατομ-
μύρια αιτήσεις θεωρήσεων και 40 εκατομμύρια καταχωρήσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων.n

Προστασία των αγροτών απέναντι 
σε αθέμιτες πρακτικές

Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των αγρο-
τών απέναντι στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των αγοραστών
χονδρικής.

Οι νέοι κανόνες, που υιοθετήθηκαν με 589 ψήφους υπέρ, 72 κατά
και 9 αποχές, απαγορεύουν συγκεκριμένες πρακτικές, όπως την κα-

θυστέρηση πληρωμών για προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί, τις καθυστερημένες μονο-
μερείς ακυρώσεις ή αναδρομικές αλλαγές των παραγγελιών, την άρνηση του αγοραστή να
υπογράψει γραπτό συμβόλαιο με τους προμηθευτές τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των
αγροτών και των παραγωγών) και την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Τίθενται επίσης εκτός νόμου οι απειλές για αντίποινα εναντίον των προμηθευτών, όπως
για παράδειγμα η αφαίρεση των προϊόντων τους από σχετικούς καταλόγους ή η καθυστέ-
ρηση πληρωμών, ως αντίδραση στην υποβολή καταγγελιών.

Δε θα μπορούν επίσης να απαιτούνται πληρωμές από τους προμηθευτές για προϊόντα που
χαλούν ή καταστρέφονται στις εγκαταστάσεις του αγοραστή, εκτός αν κάτι τέτοιο έχει προ-
κληθεί λόγω της αμέλειας του προμηθευτή, ή να υποχρεώνονται οι προμηθευτές να πλη-
ρώνουν για τη διερεύνηση παραπόνων από τους τελικούς πελάτες.

Άλλες πρακτικές, όπως η επιστροφή των απούλητων προϊόντων στον προμηθευτή χωρίς
να καταβληθεί το αντίτιμο αγοράς, ο εξαναγκασμός των προμηθευτών να πληρώνουν για τη
διαφήμιση των προϊόντων, οι χρεώσεις προς τους προμηθευτές για τη δημιουργία αποθε-
μάτων και την εισαγωγή των προϊόντων τους στους εμπορικούς καταλόγους, ή η επιβολή έκ-
πτωσης στην τιμή πώλησης του προμηθευτή, θα απαγορεύονται επίσης, εκτός εάν κάτι από
αυτά έχει ρητά συμπεριληφθεί προηγουμένως στη συμφωνία προμήθειας.

Οι προμηθευτές θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες στην έδρα τους, ακόμη και αν οι
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές λαμβάνουν χώρα σε άλλο σημείο της ΕΕ. Οι εθνικές αρχές θα
διαχειρίζονται και θα διερευνούν τις καταγγελίες, ενώ θα διασφαλίζουν και την επίλυση των
θεμάτων.

Οι νέοι κανόνες θα προστατεύουν τους μικρής και μεσαίας κλίμακας προμηθευτές που
έχουν ετήσιο τζίρο μικρότερο από 350 εκ. ευρώ. Αυτοί οι προμηθευτές θα διαχωριστούν σε
πέντε υποκατηγορίες με βάση το τζίρο τους (μέχρι €2 εκ., €10 εκ, €50 εκ, €150 εκ. και €350
εκ.), με τους πιο μικρούς να απολαμβάνουν της μεγαλύτερης προστασίας. Η νέα οδηγία για
τις αθέμιτες πρακτικές πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο πριν τεθεί σε ισχύ. Στη
συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν 24 μήνες για την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. Οι
νέοι κανόνες θα πρέπει να βρίσκονται σε εφαρμογή 30 μήνες από την θέσπισή τους. n
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Τα «φθηνά δάνεια» Ντράγκι 
στηρίζουν ομόλογα και τράπεζες

Την ώρα που η παγκόσμια Οικονομία επιβραδύνει,
οι ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες δείχνουν να παίρνουν
και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων, μεταβάλ-
λοντας μάλιστα τα σχέδιά τους για ταχύτερη ομαλο-
ποίηση της νομισματικής πολιτικής αποσύροντας
σταδιακά και τα μη συμβατικά μέτρα στήριξης των οι-
κονομιών που είχαν εφαρμόσει στον απόηχο της με-

γάλης πιστωτικής κρίσης του 2008.
Η αλλαγή στάσης μάλιστα των κεντρικών τραπεζών και κυρίως της Ομοσπονδιακής Τρά-

πεζας των ΗΠΑ (Fed) βρίσκεται πίσω από την ανοδική κίνηση των επενδύσεων ρίσκου το
πρώτο διάστημα του 2019, με τις μετοχές παγκοσμίως να σημειώνουν κέρδη 11% - την τα-
χύτερη άνοδο της 20ετίας, μετά τις μεγάλες απώλειες των τελευταίων μηνών του 2018 εξαι-
τίας της  επιθετικής πολιτικής της Fed στο θέμα των επιτοκίων, των εμπορικών εντάσεων, του
Brexit και των γεωπολιτικών κινδύνων που οδηγούσαν τους αναλυτές στην πεποίθηση πως
η επόμενη μακροχρόνια πτωτική αγορά  βρίσκεται προ των πυλών.

Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ-Πόουελ, δήλωσε προσφάτως πως τα τρέχοντα επι-
τόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας είναι «σχεδόν ουδέτερα», με τις αγορές να έχουν προ-
εξοφλήσει ήδη το «φρένο» στη σύσφιγξη της νομισματικής της πολιτικής έως ότου τουλά-
χιστον ξεκαθαρίσει το τοπίο τη στιγμή που μόλις λίγους μήνες πριν οι αναλυτές έκαναν λόγο
για δύο με τρεις αυξήσεις επιτοκίων το 2019.

Τώρα οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ο Πάουελ θα συνεχίσει τη «στρατηγική
της υπομονής» με ορισμένους να αναμένουν μια αύξηση επιτοκίων κάποια στιγμή το β’ εξά-
μηνο του 2019, αν και ο αριθμός αυτών που «βλέπει» αντίθετα μείωση των επιτοκίων δείχνει
να αυξάνει.

Από την άλλη πλευρά στην ευρωζώνη, o επικεφαλής της ΕΚT Μάριο Ντράγκι αναθεώρησε
τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας, καθώς τυχόν αυξήσεις επιτοκίων μετατί-
θενται για το 2020 ή και αργότερα, και σε κάθε περίπτωση μέχρι να διασφαλισθεί διατηρή-
σιμη αύξηση του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2%.

Σύμφωνα με τη Moody’s, ο νέος αυτός γύρος «φθηνού χρήματος», όπως αποκαλείται, λει-
τουργεί θετικά για την πιστοληπτική ικανότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών και κυρίως αυτών
της Νότιας Eυρώπης με τις πιο ωφελημένες να είναι οι ιταλικές και οι ελληνικές τράπεζες που
αντιμετωπίζουν εξάλλου και τις μεγαλύτερες προκλήσεις. n

H ΕΕ επικαιροποίησε τη μαύρη λίστα
των φορολογικών παραδείσων

Τη «μαύρη λίστα» των μη συνεργάσιμων περιοχών
φορολογικής δικαιοδοσίας επικαιροποίησαν την
Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι
υπουργοί συμπεριέλαβαν στη «μαύρη λίστα» 15
χώρες. Από αυτές, οι πέντε δεν έχουν αναλάβει καμία
δέσμευση μετά τη θέσπιση της πρώτης μαύρης λίστας
το 2017: Αμερικανική Σαμόα, Γκουάμ, Σαμόα, Τρινι-
δάδ και Τομπάγκο και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

Άλλες τρεις χώρες, οι οποίες περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του 2017 αλλά είχαν μετα-
φερθεί στον γκρίζο κατάλογο μετά τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει, πρέπει πλέον να συμ-
περιληφθούν και πάλι στη μαύρη λίστα επειδή δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους: Μπαρμ-
πάντος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Νήσοι Μάρσαλ.

Επιπλέον, επτά χώρες μεταφέρθηκαν από τον γκρίζο κατάλογο στη μαύρη λίστα για τον
ίδιο λόγο: Αρούμπα, Μπελίζε, Βερμούδες, Φίτζι, Ομάν, Βανουάτου και Ντομίνικα.

Τέλος, 34 χώρες θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται το 2019 (γκρίζος κατάλογος), ενώ
25 χώρες από την αρχική διαδικασία ελέγχου έχουν πλέον συμμορφωθεί.

«Ο ενωσιακός κατάλογος των φορολογικών παραδείσων είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή
επιτυχία. Έχει επηρεάσει σημαντικά τη φορολογική διαφάνεια και τη δικαιοσύνη παγκο-
σμίως», δήλωσε σχετικά ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, προσθέτοντας ότι «χάρη στη διαδικασία κατάρτι-
σης καταλόγου, δεκάδες χώρες έχουν ήδη καταργήσει επιζήμια φορολογικά καθεστώτα και
έχουν εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα για τη διαφάνεια και τη δίκαιη φορολόγηση».

Ο εν λόγω κατάλογος καταρτίστηκε για πρώτη φορά το 2017 σε συνέχεια των μεγάλων
σκανδάλων φοροαποφυγής, όπως τα Panama Papers και τα LuxLeaks, τα οποία ώθησαν την
ΕΕ να ενισχύσει τη δράση της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από πολυεθνικές
και δισεκατομμυριούχους.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η Επιτροπή αξιολόγησε 92 χώρες με βάση τρία
κριτήρια: τη φορολογική διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση και την πραγματική οικονο-
μική δραστηριότητα, καθώς και έναν δείκτη, την ύπαρξη μηδενικού συντελεστή φορολο-
γίας εταιρειών. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, 60 χώρες έλαβαν μέτρα κατόπιν των ανη-
συχιών που διατύπωσε η Επιτροπή, ενώ καταργήθηκαν περισσότερα από 100 επιζήμια κα-
θεστώτα. n

Ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, 
το ένοχο μυστικό της Ευρώπης

«Βρώμικο μυστικό» της Ευρώπης χαρακτηρίζει ο διεθνής
Τύπος το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν
καταφύγιο για το «μαύρο» χρήμα, που προέρχεται από εμ-
πόριο ναρκωτικών έως και από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Τα σκάνδαλα που ξεσπούν το ένα μετά το άλλο τα τε-
λευταία χρόνια αποδεικνύουν τις τεράστιες διαστάσεις του

προβλήματος. Σε πρόστιμο ύψους 1,9 δισ. δολαρίων καταδικάστηκε το 2012 η βρετανική
HSBC για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών, τρομο-
κρατικές ομάδες και συναλλαγές με χώρες που έχουν δεχθεί οικονομικές κυρώσεις από την
Ουάσιγκτον, όπως για παράδειγμα το Ιράν. Για αντίστοιχες συναλλαγές με το Ιράν, την
Κούβα και το Σουδάν η γαλλική BNP Paribas, η όγδοη μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίως, τι-
μωρήθηκε το 2014 με πρόστιμο σχεδόν 9 δισ. δολαρίων, ενώ το 2015 για τον ίδιο λόγο η
γερμανική Commerzbank πλήρωσε στις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 1,45 δισ. δολαρίων. Το
πιο πρόσφατο και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήρθε στο φως το 2018, όταν η Danske
Bank της Δανίας κατηγορήθηκε για ξέπλυμα 230 δισ. δολαρίων.

Τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης αποτελούν
απόδειξη της προθυμίας τους να δεχθούν το «μαύρο» χρήμα. Εξ ου και το ότι οι πιο πρό-
σφατες κατηγορίες πως 1 τρισ. δολάρια έχει διοχετευθεί στην Ευρώπη από τη Ρωσία εντυ-
πωσίασε μόνο ελάχιστους. Συγκεκριμένα, ο Μπιλ Μπράουντερ, χρηματοοικονομικός σύμ-
βουλος που είχε παλαιότερα υποβάλει καταγγελία κατά της Danske Bank, κατηγόρησε τη
σουηδική Swedbank για ξέπλυμα 176 εκατ. δολαρίων. Ο ίδιος θεωρεί ότι τα 230 δισ. δολά-
ρια που ξέπλυνε η Danske Bank αποτελούν μόνο «το ένα τέταρτο κεφαλαίου που υπολογί-
ζεται πως διέφυγε» από τη Ρωσία.

Η διοχέτευση του παράνομου πλούτου σε Ευρώπη και Αμερική θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί θείο δώρο για τη Δύση, αφού αύξησε τη ζήτηση ακινήτων σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη
και Μόντε Κάρλο.

Ενώπιον του τεράστιου προβλήματος, η Ευρώπη αντιδρά με τεράστια καθυστέρηση. Ελ-
λείψει κοινού ευρωπαϊκού συντονισμού η κάθε χώρα προσπαθεί με τα δικά της μέσα να προ-
λάβει την επανάληψη αντίστοιχων σκανδάλων. Εν τέλει, μόνο η απόπειρα δολοφονίας του
πρώην Ρώσου κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 ήταν η αφορμή που ώθησε ορισμένες
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως τη βρετανική, να λάβουν αυστηρά μέτρα, και αυτά όχι για
πολύ. n

Τουρκία: Μεροληπτική η έκθεση 
των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε η ετήσια
έκθεση των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς ασκεί
σκληρή κριτική στην τουρκική κυβέρνηση για την επιδείνωση
των δημοκρατικών στάνταρ και των θεμελιωδών ελευθεριών,
ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει «πολιτικούς κρατούμενους»
όσους συνελήφθησαν ως μέλη της τρομοκρατικής οργάνω-
σης –όπως την χαρακτηρίζει η Άγκυρα- των Γκιουλενιστών.

Το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σε γραπτή του ανακοίνωση, αναφέρει πως η έκθεση
του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για τα Ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, περιέ-
χει «αβάσιμους ισχυρισμούς, αμφίβολες πληροφορίες και μεροληπτικές ερμηνείες, όπως
έκανε και τον προηγούμενο χρόνο».

«Η έκθεση δεν απέφυγε να παρουσιάσει τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειές μας για να
διασφαλίσουμε την εθνική και περιφερειακή ασφάλεια, που πραγματοποιούνται σε πλήρη
συμμόρφωση με τον διεθνή νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Απορρίπτουμε σθεναρά αυτή την προσέγγιση», τονίζεται στην ανακοί-
νωση, όπως μεταδίδει η «Hurriyet».

Στην απάντησή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας κατηγορεί επίσης τις ΗΠΑ ότι αποτυγχάνουν
να αναγνωρίσουν τη μάχη της Τουρκίας κατά αυτών που θεωρεί τρομοκρατικές οργανώ-
σεις, ιδιαίτερα του PKK, του Ισλαμικού Κράτους, το δικτύου των Γκιουλενιστών (FETΟ) και
του DHKP-C.

Ως προς τους υποστηρικτές του Γκιουλέν, που η Τουρκία υποστηρίζει ότι ευθύνονται για
την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και τους οποίους οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν στην έκ-
θεσή τους ως «πολιτικούς κρατούμενους», το ΥΠΕΞ της Τουρκίας γράφει: «Έχοντας ετοι-
μαστεί από τη χώρα που στεγάζει τον επικεφαλής του FETO, η έκθεση ενισχύει την αντίληψη
αναφορικά με την ταυτότητα αυτών που βρίσκονται πίσω από την τρομοκρατική απόπειρα
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στη χώρα μας. Καταδικάζουμε τον χαρακτηρισμό αυτό
που δεν εξυπηρετεί άλλον σκοπό από το να πολιτικοποιεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμπο-
δίζοντας έτσι τις προσπάθειες για την προώθηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των».

Το Τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει επίσης τις ΗΠΑ ως «μια χώρα της οποίας το σκοτεινό
ιστορικό στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι γνωστό σε όλον τον κόσμο και της οποίας η κα-
κομεταχείριση των μεταναστών περιλαμβανομένων και παιδιών έχει αναφερθεί ευρύτατα
ακόμα και το τελευταίο έτος». n
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH

Διεθνής η αναγνώριση του σημαντικού έργου
του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Τα μυστικά που κρύβονται στο DNA και η σημασία της
αποκωδικοποίησής τους έφερε την ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας αλληλούχισης του γενετικού κώδικα. Με τη χρήση της
τεχνολογίας Αλληλούχισης Νέας Γενιάς, που είναι ό,τι νεό-
τερο έχει να επιδείξει ο τομέας, οι ερευνητές μας καλούνται
να μελετήσουν τον γενετικό κώδικα με σκοπό τη μελέτη
ασθενειών, αλλά και την περαιτέρω χρήση του σαν εργαλείο
διάγνωσης.

Σκοπός όλων των υπηρεσιών υγείας παγκόσμια είναι να
προσφέρεται στον κάθε πολίτη η ορθή θεραπευτική προ-
σέγγιση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έχει αναγνωρι-
στεί από την διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι είναι εξαι-
ρετικής σημασίας να γνωρίζουμε πληροφορίες για τον γενε-
τικό κώδικα του ατόμου, με σκοπό την παροχή
εξατομικευμένης και στoχευμένης θεραπείας.

Τόνισε τα πιο πάνω ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος
Ιωάννου σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του ερευ-
νητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γε-
νετικής.

Το Υπουργείο Υγείας, πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας τη ση-
μασία του πληθυσμιακού χαρακτηρισμού του γενετικού μας
κώδικά, αλλά και τη σημασία της ανίχνευσης του γονιδια-
κού προφίλ διαφόρων ασθενειών, όπως του καρκίνου και
των αυτοάνοσων νοσημάτων, υπέγραψε τον Απρίλιο του
2018 τη Διακήρυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, “Towards access to at least 1 million sequenced genomes
in the European Union by 2022”. Σκοπός της Διακήρυξης

αυτής είναι η στήριξη του ευρωπαϊκού πλέον στόχου της
ανάπτυξης της μεθοδολογίας και των διαδικασιών για την
εισαγωγή και τη χρήση γενετικών δεδομένων στην ιατρική
πρακτική και την εξέλιξη ιατρικών θεραπευτικών προσεγγί-
σεων και παρεμβάσεων. Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη τον
πλούτο των δεδομένων που θα μας παρέχει το ανθρώπινο
γονιδίωμα, συνολικά, αλλά και του καθενός ξεχωριστά, θα
φτάσουμε στο στάδιο της παροχής  εξατομικευμένης ιατρι-
κής περίθαλψης.

Η εξατομικευμένη ιατρική δίνει την ελπίδα οι θεραπευτικές
προσεγγίσεις που θα γίνονται σύμφωνα με τα χαρακτηρι-
στικά του γενετικού κώδικά του κάθε ενός από εμάς, θα προ-
σφέρουν την καταλληλότερη πρόληψη, αλλά και θεραπεία
για τον καθένα ξεχωριστά. Θεραπευτικές παρεμβάσεις που
θα γίνονται με τη χρήση αυτών των γενετικών δεδομένων,

δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε φάρ-
μακα ή και ιατρικά πρωτόκολλα, με σκοπό την επίτευξη
ίασης.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι το ερευνητικό έργο του Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου δεν αναγνωρίζεται
μόνο στα όρια της Κύπρου, αλλά και διεθνώς, γεγονός που
μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους. Το έργο αυτό δεν θα επι-
τυγχανόταν χωρίς την επιστημοσύνη και τις γνώσεις των
εξαίρετων ερευνητών, τους οποίους οφείλω να συγχαρώ,
καθώς έχουν ανοίξει και συνεχίζουν να ανοίγουν τον δρόμο
για περαιτέρω ανακαλύψεις, αλλά κυρίως για πιθανές καλύ-
τερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στους ασθενείς. Αυτός
είναι και ο κύριος στόχος όλων μας. n

21 Μαρτίου Διεθνής Μέρα Δασών
Με σύνθημα "Μάθε να αγαπάς το δάσος", το

Τμήμα Δασών οργανώνει αύριο Πέμπτη, εκδή-
λωση για τη Διεθνή Ημέρα Δασών. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί στο Δασικό Φυτώριο της
Αθαλάσσας, έδρα της Δασικής Περιφέρειας  Λευ-
κωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου,  την Πέμπτη
21 Μαρτίου 2019, στις 10:30 το πρωί.

Η 21η Μαρτίου κρίθηκε με απόφαση του Οργα-
νισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών το  1971, ως η πλέον κατάλληλη για την
προβολή  και υπενθύμιση της προσφοράς των
δασών προς τον άνθρωπο  και τη σημασία τους για

τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, γι΄αυτό και ορίσθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Δασο-
πονίας.

Η ανάγκη ευαισθητοποίησης σε θέματα διατήρησης και αειφορικής διαχείρισης των δασών,
η ανυπαρξία κοινής ημέρας αφιερωμένης στα δάση αλλά και οι εμπειρίες από την κήρυξη του
2011 ως Διεθνές Έτος Δασών, ώθησαν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, με  νέα απόφασή της στις 28 Νοεμβρίου 2012, να καθορίσει την 21η Μαρτίου ως
Διεθνή Ημέρα Δασών.

Με την απόφαση αυτή η 21η Μαρτίου είναι η ημέρα κατά την οποία θα τιμάται ανά το
παγκόσμιο το Δέντρο, θα προβάλλεται η αξία και προσφορά του δάσους αλλά και των δέν-
τρων έξω από αυτό, ενώ την ίδια ώρα θα αναδεικνύεται η ανάγκη για διατήρηση και αειφο-
ρική διαχείριση των δασών από όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλον-
τος κ. Κώστας  Καδής και θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους του Φυτωρίου και του
Δασοβοτανικού Κήπου.

Την ίδια μέρα, από τις 9:30 - 12 μ.μ  θα πραγματοποιηθούν στους πιο πάνω χώρους βιω-
ματικά εργαστήρια με τη συμμετοχή μαθητών της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χρυ-
σελεούσης Στροβόλου. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις άλλες Δασικές Περιφέ-
ρειες

Σημειώνεται ότι με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Δασών την Πέμπτη 21 Μαρτίου
2019,  όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Τμήματος Δασών  θα παραμείνουν
ανοικτά μέχρι τις 6:00 το απόγευμα,  με δωρεάν είσοδο και ξενάγηση για τους επισκέπτες.

Ανοικτός  θα είναι επίσης  ο Βοτανικός Κήπος Αμιάντου και το Μουσείο Δασικής Κληρο-
νομιάς στον Κάμπο.

Έχοντας κατά νου ότι τα δέντρα αποτελούν διαχρονικές αξίες και συμπορεύονται με τον
άνθρωπο καθορίζοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο τόσο εμείς, όσο και οι επόμενες γε-
νιές θα ζήσουν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι  επόμενες γενιές θα μπορούν να απο-
λαμβάνουν όλα τα αγαθά  που το πράσινο μας προσφέρει. n



ΓΙΑ ΤΟν ΕλΕYθΕΡO σΑσ χΡOνΟ

SUDOKU
Πώς παίζεται το SUDOKU
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως
το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να
περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. 
Πώς να ξεκινήσετε
Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις
μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες!
Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που
μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία,
εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες.
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ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ

Σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Έχει την ευθύνη για το διάκοσμο της θεατρικής
σκηνής.
2. Νεοσύστατο.
3. Υλικό εύθραυστο και διαφανές (πληθ.) -  Σιιτική
οργάνωση του Λιβάνου
4. Μέρος των … ΗΠΑ – Ποιοτικά φωνήεντα- Μη-
τέρα του Μωάμεθ
5. Ρώσων «Ναι» - Ανόητος.
6. Επαρχία του Νομού Κοζάνης με πρωτεύουσα
την Πτολεμαίδα - Ρεν Μιν  …: το νόμιμο νόμισμα
της Κίνας.
7. Σκάβουν τη γη - ιος του Πέλοπα και της Ιπποδάμειας, βασιλιάς των Μυκηνών (γεν.).
8. Αριστοκρατικό άθλημα -  Το σύνολο των μελών της Ορθόδοξης Εκκλησίας που αναγκά-
στηκαν να υπαχθούν κάτω από  τη δικαιοδοσία του Πάπα.
9. Ένας  … Λουδοβίκος - Μεστό, γινωμένο.
10. Η αμοιβαία επίδραση μεταξύ δύο σωμάτων που συγκρούονται - «Άξιον …»: έργο του
Ελύτη.
11. Τον αντιλαμβανόμαστε αυτόν - Σύνδεσμος.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γοητευτικά.
2. Ευγενές αέριο - … Λάνκα: έτσι λεγόταν προηγουμένως η Κεϋλάνη.
3. Γράμμα του αλφαβήτου -  Βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο από πλευράς αξίας.
4. Όλεθρος, μεγάλη ζημιά - Αρχή  … δακρύων - Ο αριθμός 209 με γράμματα.
5. Πόλη της Ιαπωνίας - Προσβολή από ιό.
6. Συντομογραφία στρατιωτικού επιτελείου της Ελλάδας  - Η πατρίδα του Αιήτη (μυθ.) - Δι-
καστικό ένταλμα.
7. Άφωνη … Ρένα - Απύθμενοι.
8. Το κρασί της Θείας Μετάληψης - Δρομάκια.
9. Ονομαστός.
10. Σύνδεσμος - Αρχή … παιάνα  -  Άρθρο για πολλά.
11. Ίνδαλμα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ - …. Αμίν  Δικτάτορας της Ουγκάντα.
Oι λύσεις στη σελίδα 14
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η
φωνή των πολιτών. Εκπροσωπεί τους
πολίτες των χωρών της ΕΕ, οι οποίοι

εκλέγουν άμεσα τους βουλευτές του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου ανά πενταετία. Οι
επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα διεξαχθούν
το Μάιο. Δικαίωμα ψήφου αποκτάτε στην
ηλικία των 18 ετών σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
με εξαίρεση την Αυστρία, όπου μπορείτε να
ψηφίσετε από την ηλικία των 16 ετών, και
την Ελλάδα, όπου μπορούν να ψηφίσουν
από την ηλικία των 17 ετών.

Οι κύριες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου,
οι οποίες είναι γνωστές και ως ‘σύνοδοι ολο-
μέλειας’ διεξάγονται στο Στρασβούργο (Γαλ-
λία) 12 φορές ετησίως, και στις Βρυξέλλες
(Βέλγιο) πέντε φορές ετησίως.

Το Κοινοβούλιο απαρτίζεται από 751 βου-
λευτές από όλες τις χώρες της ΕΕ. Με βάση
το μέγεθός τους, οι μεγάλες χώρες έχουν πε-
ρισσότερες βουλευτές σε σχέση με τις μικρό-
τερες. Παραδείγματος χάριν, η Γερμανία, έχει
τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην ΕΕ, έχει 96
βουλευτές, ενώ η Κύπρος, η Εσθονία, το
Λουξεμβούργο και η Μάλτα έχουν από έξι
βουλευτές η καθεμιά. Οι βουλευτές που
έχουν παρόμοιες πολιτικές απόψεις συνερ-
γάζονται σε πολιτικές ομάδες. Δεν σχηματί-

ζουν ομάδες με βάση την ιθαγένειά τους.
Το Κοινοβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για

τη νομοθεσία της ΕΕ από κοινού με το Συμ-
βούλιο. Εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβού-
λιο δεν συμφωνούν σχετικά με μια νομοθε-
τική πράξη, δεν θεσπίζεται νέα νομοθεσία.
Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνει τα 28
μέλη της Επιτροπής ως σώμα. Επιπλέον, εγ-
κρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Οι επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν
τον ερχόμενο Μάιο και οι εκπρόσωποι των
πολιτών των κρατών μελών θα συνεργα-
στούν με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου από άλλες χώρες της ΕΕ σε πολιτι-
κές ομάδες. Επί του παρόντος, στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν οκτώ
πολιτικές ομάδες. Για τον σχηματισμό πολι-
τικής ομάδας απαιτούνται 25 βουλευτές και
εντός της ομάδας πρέπει να εκπροσωπείται
τουλάχιστον το ένα τέταρτο των χωρών της
ΕΕ. Οι βουλευτές δεν μπορούν να ανήκουν
σε περισσότερες από μία πολιτικές ομάδες,
oρισμένοι δεν ανήκουν σε καμία πολιτική
ομάδα και είναι γνωστοί ως μη εγγεγραμμέ-
νοι βουλευτές. n

Εν όψει των εκλογών του Μαΐου
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Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13

Τα πρότυπα είναι το κλειδί στην εξέλιξη των έξυπνων πόλεων

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο αστικός πλη-
θυσμός αυξάνεται δραματικά. Υπολο-
γίζεται ότι ποσοστό 54.5% του παγκό-

σμιου πληθυσμού ζούσε στα αστικά κέντρα
το 2016 και το ποσοστό αυτό αναμένεται να
αυξηθεί στο 60% μέχρι το 2030, σύμφωνα με
έρευνες των Ηνωμένων Εθνών.

Για να είναι οι πόλεις οικονομικά βιώσιμες
αλλά και να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών
τους, πολλές είναι οι προκλήσεις που πρέπει
να αντιμετωπιστούν στους τομείς των μετα-
φορών και των υπηρεσιών υγείας, της δια-
χείριση ενέργειας και της διασφάλισης της
προσβασιμότητας και της κινητικότητας
λόγω της ταχείας γήρανσης των πληθυσμών. 

Τα διεθνή πρότυπα παρέχουν στις πόλεις
καθοδήγηση και προσφέρουν λύσεις σε τε-
χνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επί-
πεδο καθώς επίσης και σε θέματα ασφαλείας
που επηρεάζουν τις υπηρεσίες, υποδομές και

την ποιότητα ζωής των πολιτών στους αστι-
κούς συνοικισμούς. 

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει
να αντιμετωπιστούν και για αυτό το λόγο οι
Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης ISO,
IEC(οργανισμός τυποποίησης που δραστη-
ριοποιείται στον ηλεκτροτεχνικό τομέα)και
ITU(οργανισμός τυποποίησης που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινω-
νιών) δημιούργησαν τη Συνεργασία για την
Παγκόσμια Έξυπνη Πόλη η οποία κάθε
χρόνο διοργανώνει το ετήσιο παγκόσμιο συ-
νέδριο για την έξυπνη πόλη. Το συνέδριο
αυτό έχει ως στόχο να κατανοήσει και να
ικανοποιήσει τις εντοπισθείσες ανάγκες των
ενδιαφερομένων μερών, να δημιουργήσει
πρότυπα με την αρχή της συναίνεσης  με
καλές πρακτικές, τα οποία να δίνουν λύσεις
στις αστικές προκλήσεις και να δημιουργή-
σουν κοινές αγορές. Το συνέδριο είναι σχε-
διασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει
τις συνεργασίες και να μειώσει την επανα-
λαμβανόμενη τυποποιητική εργασία για τις
έξυπνες πόλεις.

Οι πόλεις είναι γιγάντια συστήματα με
αναρίθμητα υποσυστήματα. Όλα αυτά εξαρ-
τιόνται από ηλεκτρική ενέργεια και υλισμικά

συστήματα  τα οποία κινούν άτομακαι πράγ-
ματα, συλλέγουν δεδομένα και ανταλλάσ-
σουν πληροφορίες.Πιο συγκεκριμένα η
IEC(Διεθνής Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής
Τυποποίησης) έχει εντοπίσει 1800 πρότυπα
που αφορούν τις λειτουργίες αυτές. Η δρα-
στηριότητα της IECγια τις έξυπνες πόλεις
καλύπτει πολλούς τομείς ανάμεσα τους την
παραγωγή ενέργειας, τις δημόσιες και ιδιω-
τικές συγκοινωνίες, τις υπηρεσίες ενέργειας,
την ενεργή υποβοηθούμενη διαβίωση και
προσβασιμότητα, την τεχνολογία των έξυ-
πνων κτιρίων, σπιτιών και ηλεκτρονικών. 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις είναι
και η αύξηση της απόδοσης των λειτουργιών
και της χρήσης των πόρων. Όσο πιο μεγάλος
αριθμός συστημάτων είναι διασυνδεδεμένος
τόσο πιο εύκολη είναι η διαχείριση των συ-
στημάτων αυτών σε ημερήσια βάση και η αν-
τιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι πολλά
συστήματα και τεχνολογίες έρχονται από
πολλούς διαφορετικούς παρόχους που θα
πρέπει να αποτελέσουν τμήμα ενός διασυν-
δεδεμένου συστήματος.

Η IECπαρέχει πολλά διεθνή πρότυπα τα

οποία διασφαλίζουν τη σύνδεση των υποδο-
μών των πόλεων οι οποίες υποδομές είτε πα-
ράγουν είτε χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ενώ
παράλληλα πολλές από αυτές  περιέχουν
ηλεκτρονικά στοιχεία. Η χρήση των προτύ-
πων αυτών επιτυγχάνει την μακροπρόθεσμη
συντήρηση και επισκευή των υποδομών της
πόλης. 

Στα πλαίσια αυτά η IEC έχει δημιουργήσει
την επιτροπή SyC Smart Cities: Electrotech-
nica laspects of Smart Cities με στόχο να
προωθήσει την ανάπτυξη προτύπων στον
ηλεκτροτεχνικό τομέα για να συμβάλει στην
ολοκλήρωση, τη διαλειτουργικότητα και την
αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των
συστημάτων πόλης. Ανάμεσα στα πρότυπα
που εκπονεί η συγκεκριμένη επιτροπή είναι
και ένα παραδοτέο το οποίο θα παρέχει τους
όρους και ορισμούς σχετικά με τις έξυπνες
πόλεις και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» για τη
συνεκτική και συνεπή ανάπτυξη μιας κοινής
ορολογίας για τις έξυπνες πόλεις, η οποία θα
ενισχύσει τη συνεργασία, την επικοινωνία
και τη συνδεσιμότητα των παραπάνω και θα
ενισχύσει την αειφόρο ανάπτυξη των προ-
τύπων για τις έξυπνες πόλεις και την εφαρ-
μογή τους παγκοσμίως. n

Της Αγγελικής Λοΐζου
Ηλεκτρολόγου μηχανικού και εργά-
ζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης
στον Κυπριακό Οργανισμό Τυπο-
ποίησης.

ΗΓενική Γραμματεία της Interpol,
όρισε την 7η Μαρτίου ως τη Διεθνή
Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους

Πεσόντες Αστυνομικούς. Πρόκειται για εξέ-
λιξη που θα θυμίζει σε όλους μας ότι στην
πορεία ζωής της Αστυνομίας της Κύπρου
υπήρξαν κάποια μέλη που ξεχώρισαν μέσα
από το μέγεθος της προσφοράς και της αυ-
τοθυσίας τους, τόσο στο κοινωνικό σύνολο,
όσο και στους εθνικούς αγώνες, τόνισε σε
μήνυμα του ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Απο-
τελεί είπε μια αναγνώριση, σε παγκόσμιο
επίπεδο, του μεγαλείου της προσφοράς
όσων έδωσαν στο βωμό του καθήκοντος ό,τι
πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή τους,
τόσο εν καιρώ πολέμου ή εχθροπραξιών, όσο
και εν καιρώ ειρήνης για να διασφαλίσουν το
κοινό καλό.

Από το 1960, 58 μέλη του Αστυνομικού
Σώματος της Κύπρου έπεσαν υπερασπιζό-
μενα τα ιδεώδη και ιδανικά, αλλά και εκτε-
λώντας με μεγαλοψυχία και αυταπάρνηση το
καθήκον τους προς την κοινωνία και την πα-
τρίδα. Αυτοί οι γενναίοι τιμώμενοι, τόνισε ο
Υπουργός, έταξαν ψηλότερα από το δικό
τους συμφέρον, την ασφάλεια και την ευη-

μερία των συνανθρώπων τους. Άνθρωποι
που την κρίσιμη στιγμή υπερέβησαν τα κα-
θημερινά μέτρα, που δεν παρέμειναν απαθείς
και πετυχαίνοντας με τις πράξεις τους, να
δώσουν νέο περιεχόμενο στις έννοιες του
αλτρουϊσμού και της φιλοπατρίας.

Αμετάθετη αποστολή του Αστυνομικού
Σώματος από τις ιδρύσεως του είναι η δια-
σφάλιση της ευνομίας, της κοινωνικής ειρή-
νης και της ευημερίας του κυπριακού λαού.
Η απαράμιλλη αφοσίωση των μελών της
Αστυνομίας στους εθνικούς μας αγώνες, με
την προσφορά της ίδιας τους της ζωής, κα-
ταγράφεται κατά τη τουρκανταρσία του
1963-64,  στη διάρκεια του πραξικοπήματος
και στις μάχες κατά τις αποφράδες μέρες του
μαύρου καλοκαιριού του 1974, αλλά και εν
καιρώ ειρήνης.

Ο Υπ. Δικαιοσύνης πρόσθεσε:
«Είναι γεγονός ότι η απαρασάλευτη πίστη

των μελών της Δύναμης προς το καθήκον,
αποδεικνύεται και θα συνεχίσει να επιδει-
κνύεται καθημερινά, εικοσιτέσσερις ώρες
την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Ως Κυβέρ-
νηση, στηρίζουμε και ενισχύουμε το έργο
του κάθε αστυνομικού, στη δύσκολη και

πολλές φορές επικίνδυνη καθημερινή του
αποστολή να διαφυλάξει την τάξη και να
προστατεύσει τα δικαιώματα του κάθε μέ-
λους της κοινωνίας μας.

Η προσφορά της Αστυνομίας δεν είναι
ούτε πρόσκαιρη αλλά ούτε και πρόσφατη.
Είναι μια διαχρονική προσφορά, η οποία
αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση. Για τον
λόγο αυτό, το Υπουργείο έχει προωθήσει ένα
ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που ανα-
γνωρίζει την επιβράβευση όλων των αστυ-
νομικών για πράξεις επ’ ανδραγαθία κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Προς
το σκοπό αυτό, περιέλαβε στην προτεινό-
μενη νομοθεσία και τους ειδικούς αστυνομι-
κούς, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να επι-
βραβεύονται σε μια τέτοια περίπτωση, ανά-
λογα με το μέγεθος και τις επιπτώσεις της
πράξης ανδραγαθίας που έχουν εκτελέσει
και έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, είτε με
τον διορισμό τους στην Αστυνομία στον
βαθμό του Αστυφύλακα ή και με προαγωγή
τους στον βαθμό του Λοχία.

Παράλληλα, ειδικοί ή τακτικοί  ειδικοί
αστυνομικοί, οι Αστυφύλακες και οι Λοχίες
οι οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος ή έχασαν την

ζωή τους ή αγνοούνται από πράξεις ανδρα-
γαθίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, η οποία τελέστηκε κατά την περίοδο
των αναταραχών του 1963 ή κατά την πε-
ρίοδο της τουρκικής εισβολής ή προασπιζό-
μενοι την Δημοκρατία κατά την περίοδο του
πραξικοπήματος και οι οποίοι δεν έχουν
μέχρι σήμερα επιβραβευθεί με διορισμό, θα
μπορούν να επιβραβευθούν στον βαθμό του
Αστυφύλακα ή και προαγωγή στο βαθμό του
λοχία. Επιπρόσθετα με τα μέλη που έπεσαν
υπέρ της πατρίδος και έχασαν τη ζωή τους
εν ώρα καθήκοντος, επιβράβευση θα παρα-
χωρείται και στα μέλη, η τύχη των οποίων
αγνοείται ακόμη μέχρι και σήμερα.»

Τελειώνοντας ο Υπουργός επισήμανε:
«Σήμερα, τιμούμε όλους τους Αστυνομι-

κούς μας, που πιστοί στον όρκο τους, σε και-
ρούς τραγικούς για τον τόπο, αλλά και σε
καιρούς ειρήνης, έδωσαν το αίμα τους για
χάριν του καθήκοντος. Οι ευγενικές τους
μορφές θα είναι πάντοτε παρούσες στη
μνήμη και στην καρδιά μας, ως φάροι φωτει-
νοί και παραδείγματα μίμησης στην προ-
σπάθεια επίτευξης των εθνικών και κοινωνι-
κών μας οραματισμών.» n

Μήνυμα για την Διεθνή Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Πεσόντες Αστυνομικούς
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Ο‘ΑΠΟΕΛ ΜΟΝΑΧΑ ΞΕΡΕΙ’… Από το ομότιτλο του
τραγουδιού των γαλαζοκιτρίνων! Πιστός στο ραντε-
βού του τίτλου, ο ΑΠΟΕΛ δάμασε με ανατροπή στο

Τσίρειο τον Απόλλωνα με 3-1 και ξαναπέρασε μόνος στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 54 βαθμούς, αφήνον-
τας στη 2η θέση την ομάδα της Λεμεσού, με 53 βαθμούς.
Έτσι, επτά αγωνιστικές πριν πέσει και η αυλαία των πλέι-οφ,
ο ΑΠΟΕΛ είναι ξανά στη θέση του οδηγού και το φαβορί
για την κατάκτηση του έκτου συνεχιζόμενου τίτλου στην
ιστορία του.

Αντίθετα τα αισθήματα για τους Απολλωνίστες που για
ακόμα ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, ήταν το τρίτο, έφυγε με
σκυμμένο το κεφάλι. Μάλιστα και στις τρεις φορές ήταν η
ομάδα που  προηγήθηκε. Όμως στο τέλος δέχτηκε για ακόμη
μια φορά την ταπεινωτική ήττα και τώρα ο τίτλος δεν είναι
στα δικά του… πόδια! Ήταν ένα παιχνίδι με δύο όψεις. Στο
πρώτο μέρος ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος, πέτυχε το πο-
λυπόθητο γκολ (48΄), όμως στη συνέχεια υστέρησε, έδωσε
έδαφος στο ΑΠΟΕΛ που το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύ-
τερο τρόπο και δίκαια έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την

Λεμεσό. Μεγάλος ηγέτης
της νίκης των γαλαζοκιτρί-
νων ο Τάμαρι, κέρδισε πέ-
ναλτι (1-1), έβαλε το δεύ-
τερο στο (68΄) και το τρίτο
έδωσε την ασίτ  του Σόουζα
που έβαλε το κερασάκι
στην τούρτα. Το πέναλτι το
πέτυχε ο Νατέλ στο 64΄.

Ακόμα μια φορά στα κρί-
σιμα παιχνίδια ο Απόλλω-
νας δεν είναι συνεπής στα
ραντεβού του, αφού δεν τα
καταφέρνει. Να θυμίσουμε
ότι πέρσι ο ΑΠΟΕΛ, στις
24 Φεβρουαρίου (ημέρα
Κυριακή), πήγε στην Λε-
μεσό ευρισκόμενος στην 2η

θέση της βαθμολογίας για
ν’ αντιμετωπίσει τον πρω-
τοπόρο  Απόλλωνα (+1)
και κατάφερε να φύγει με τη
νίκη (2-1) που τον έφερε
στην κορυφή της βαθμολο-
γίας μέχρι και τη λήξη των
πλέι-οφ και φυσικά στην
κατάκτηση του τίτλου, ενώ
ο Απόλλωνας για άλλη μια
χρονιά έχασε το τρένο
του… τίτλου!

Θα συμβεί και αυτό
φέτος; Επτά αγωνιστικές
μένουν, δύσκολες για
όλους, αφού η ΑΕΚ, η Νέα
Σαλαμίνα, η ΑΕΛ και η
Ομόνοια, δείχνουν ικανές
να φέρουν τα κάτω-πάνω

με τον ρυθμιστικό τους ρόλο.
Μάλιστα η Νέα Σαλαμίνα παρουσιάζεται, αν και είναι

βαθμολογικά αδιάφορη, σκληρό… καρύδι. Μέχρι στιγμής
έδωσε τρία ματς, ΑΠΟΕΛ (1-1), Ομόνοια (0-0) και ΑΕΚ 
(1-0) χωρίς να δεχτεί ήττα!

Το ίδιο θα λέγαμε ότι ισχύει και για την ΑΕΚ που με την
ΑΕΛ παλεύουν για την 3η προνομιούχα θέση που οδηγεί στο
Γιουρόπα Λιγκ. Η μόνη ομάδα που παρουσιάζει μεγάλη με-
τριότητα είναι η ΑΕΛ που μέχρι στιγμής στα πλέι-οφ (3 αγω-
νιστικές) δέχθηκε την ταπεινωτική ήττα. Όμως η διακοπή
του πρωταθλήματος (λόγω Εθνικής), ίσως της δώσει την
απειλούμενη βελτίωση, αφού έχει στόχο την έξοδο της στην
Ευρώπη…

Οδυνηρές ήττες δέχθηκαν η ΑΕΛ και η ΑΕΚ από Ομόνοια
και Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα και παρέμειναν καθηλωμένες

στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.
Συγκεκριμένη, η ΑΕΛ εξακο-

λουθεί να είναι στην 3η θέση με
45 βαθμούς αφού γνώρισε την
ήττα με 3-1 με την Ομόνοια
στο ΓΣΠ.

Ήττα και για την ΑΕΚ (4η 43
β.), που την δάμασε μέσα στο
‘Αμμόχωστος’ η Νέα Σαλαμίνα
με 1-0. Η ομάδα του Βαρωσιού
είναι στην 5η θέση με 36 βαθ-
μούς και ακολουθούν οι πράσινοι της Λευκωσίας με 35 βαθ-
μούς. Έτσι βλέπουμε το σκηνικό να έχει τρεις διαφορετικές
όψεις. Δύο ομάδες (ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνας) να παλεύουν
μέχρι τέλους για τον τίτλο και άλλες δύο ομάδες (ΑΕΛ,
ΑΕΚ) να τα δίνουν όλα μέχρι τέλος για την 3η προνομιούχα
θέση στο Γιουρόπα Λιγκ, αφού τους χωρίζουν μόνο δύο βαθ-
μούς. Και τέλος, η Νέα Σαλαμίνα και η Ομόνοια, αδιάφο-
ρες βαθμολογικά, χωρίς κίνητρο, αλλά αγωνίζονται για την
αξιοπρέπεια τους και το γόητρο τους. Το ενδιαφέρον μετά
την ήττα του Απόλλωνα, αναζωπυρώθηκε και η ήττα της
ΑΕΛ, παρόλο που η ΑΕΚ έχασε και αυτή, όμως η ‘μάχη’
μέχρι τέλους καλά… κρατεί!
Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Αν το ενδιαφέρον στον Όμιλο του τίτλου καλά-κρατεί,
στον Β΄ Όμιλο του υποβιβασμού θα λέγαμε ότι γίνεται μάχη
σώμα με σώμα για την παραμονή στην Κατηγορία. Εξαίρεση
του κανόνα ο Ερμής Αραδίππου που μετά από πέντε χρό-
νια οδηγείται χωρίς συγκλονιστικού απροόπτου στην Β΄ Κα-
τηγορία.

Η ‘Κυρία’ είναι η  μόνη ομάδα που παίζει για το γόητρό
της, αφού δεν ανησυχεί καθόλου να υποβιβαστεί στην Β΄
Κατηγορία, με τους 32 βαθμούς και την πρώτη θέση. Από κει
και πέρα, η Ένωση Παραλιμνίου είναι στην 2η θέση με 24
βαθμούς μετά και το τρίποντο επί του Ερμή Αραδίππου με
2-1.

Στη θέση (3η 24 β.) με την Ένωση πέρασε η Δόξα Κατω-
κοπιάς που γεύθηκε τη νίκη μετά από δύο περίπου μήνες.
Κέρδισε και ανάπνευσε προς το παρών, αφού συνέτριψε την
Αλκή Ορόκλινης (4η 23 β.) με 4-1 στο Μακάρειο Στάδιο.

Στην 5η θέση πέρασε η Πάφος που έχασε εντός έδρας από
την Ανόρθωση με 1-0 και παρέμεινε στους 22 βαθμούς. Έτσι
βλέπουμε τέσσερις ομάδες, Ένωση, Δόξα, Αλκή και Πάφο,
να παλεύουν μέχρι τέλους για τη σωτηρία τους, αφού η με-
ταξύ τους βαθμολογικές αποστάσεις είναι στον ένα ή δύο
βαθμούς.

Διακοπή του πρωταθλήματος θα έχουμε την ερχόμενη
εβδομάδα, λόγω των αγώνων της Εθνικής μας ομάδας. Συγ-
κεκριμένα είναι οι αγώνες με Σαν Μαρίνο και Βέλγιο στις 21
και 24 Μαρτίου στο ΓΣΠ για την 1η και 2η αγωνιστική αντί-
στοιχα των προκριματικών του EURO 2020. Ο αγώνας Κύ-
προς – Σαν Μαρίνο θα αρχίσει στις 19.00 και ο αγώνας Κύ-
πρου – Βελγίου στις 21.45.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος πλέι-οφ (30
Μαρτίου)  για την 26η αγωνιστική (4η), ο πρωτοπόρος
ΑΠΟΕΛ θα έχει το αιώνιο ντέρμπι με την Ομόνοια. Η ΑΕΚ
θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα και η Νέα Σαλαμίνα την
ΑΕΛ.

Στον Β΄ Όμιλο, το Παραλίμνι θα έχει εντός την Πάφο,
όπως και ο Ερμής τη Δόξα (31 Μαρτίου) και την Δευτέρα, 1
Απριλίου, η Ανόρθωση την Αλκή Ορόκλινης.
ΚΥΠΕΛΛΟ
Ημέρας και ώρες

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής και έναρ-
ξης των αγώνων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου.
ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - Τετάρτη 3 Απριλίου
Απόλλων – ΑΕΛ 16.00
ΑΠΟΕΛ – Ένωση Παραλιμνίου 18.00
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - Τετάρτη 17 Απριλίου
Ένωση – ΑΠΟΕΛ 16.00
ΑΕΛ – Απόλλων 18.00

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Ο Κεραυνός ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four για

το Κύπελλο ΟΠΑΠ Basket, κατακτώντας το 10ο Κύπελλο
στην ιστορία του. Η ομάδα του Στροβόλου, έπειτα από ένα
συγκλονιστικό παιχνίδι το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση,
νίκησε στο Κίτιον την Πετρολίνα (89-86) και στέφθηκε Κυ-
πελλούχος Κύπρου. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε
μπροστά σε 1500 περίπου φίλους της καλαθόσφαιρας.
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο ο Ολυμπιακός

Ένα ακόμα βήμα για την επιστροφή του στην Α΄ Κατηγο-
ρία έκανε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (57 β.), αφού κέρδισε
πολύ δύσκολα εκτός έδρας την Αναγέννηση Δερύνειας με 
2-1 και συνέχισε την ανοδική του πορεία προς την κατά-
κτηση του τίτλου.

Στην 2η θέση είναι ο Εθνικός Άχνας (53 β.), που συνέτριψε
το ΘΟΪ Λακατάμιας με 5-0. Έξι  αγωνιστικές πριν το τέλος,
ο Ολυμπιακός διατήρησε το +4 από τον Εθνικό  Άχνας, που
θα παλέψει για τη δεύτερη προνομιούχα θέση για άνοδο με
τον Άρη (50 β.), προς το παρών.

Η ομάδα της Λεμεσού βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο,
αλλά κατάφερε να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα
απέναντι στον ΑΣΙΛ Λύσης και με τη νίκη της με 3-2, να
κρατηθεί σε επαφή με τις θέσεις ανόδου…

Όσον αφορά τα χαμηλά στρώματα, η ΜΕΑΠ Π. Χωριού
νίκησε την ΠΑΕΕΚ Κερύνειας με 2-1 και αναπτέρωσε τις ελ-
πίδες της για παραμονή (21 β., 20 β. αντίστοιχα), αν και τόσο
αυτή, όσο και η ομάδα της Κερύνειας δύσκολα θα προλά-
βουν το τρένο. Πιο πάνω από αυτές τις δύο ομάδες είναι το
ΘΟΪ Λακατάμιας με 26 βαθμούς, που γνώρισε την συντριβή
από τον Εθνικό άχνας (5-0).

Ο Ονήσιλος επικράτησε 1-0 της Αγίας Νάπας και πήρε…
οξυγόνο, όπως και η ΑΕΖ που νίκησε με 3-0 τον Ακρίτα
Χλώρακα. 

Ο Οθέλλος Αθηένου (4ος 47 β.) κέρδισε εκτός έδρας το Δι-
γενή Ορόκλινης με 4-0 και η Ομόνοια Αραδίππου την Κερ-
μιώτισσα με 5-2 και ανάπνευσε βαθμολογικά.
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πιο κοντά στον τίτλο οι Μορφίτες

Ξυλοτύμπου και Ομόνοια Ψευδά στραβοπάτησαν, το εκ-
μεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Διγενής Μόρφου
που κέρδισε και έτσι αύξησε τη μεταξύ τους διαφορά στους
τρεις βαθμούς.

Συγκεκριμένα, η προσφυγική ομάδα συνέτριψε εκτός
έδρας την Πέγεια με 6-1 και έπιασε τους 51 βαθμούς. Αντί-
θετα τα αισθήματα για Ομόνοια Ψευδά και Ξυλοτύμπου που
μοιράζονται την 2η θέση με 48 βαθμούς, αφού έφεραν ισο-
παλίες (1-1) με Αχυρώνα και Χαλκάνορα αντίστοιχα. Στην
4η θέση με 42 β., είναι η ΕΝΑΔ Π. Χρυσοχούς που κέρδισε
την Ολυμπιάδα Λυμπιών με 3-1.

Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, η Αμαθούς και ο Εθνικός Λατσιών
είναι οι ομάδες που παλεύουν για τη σωτηρία τους, όμως
γνώρισαν την ήττα από τις ομάδες Ελπίδα Αστρομερίτη 4-0,
ΕΝΥ Διγενή Ύψωνα 2-0 και Εθνικό Άσσιας 3-2 αντίστοιχα
και εξακολουθούν να είναι σε κίνδυνο.
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πήρε τον τίτλο ο Ηρακλής Γερολάκκου
Ανεβαίνουν κατηγορία, Εληά, ΑΠΟΝΑ και Κορμακίτης

Μια αγωνιστική πριν πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος
στην Επίλεκτη Κατηγορία, έγιναν γνωστές οι ομάδες που
ανεβαίνουν στην Γ΄ Κατηγορία.

Πρωταθλητής ο Ηρακλής Γερολάκκου (50 β.) που κέρδισε
την ΑΕΝ με 5-2. Δεύτερη η Εληά Λυθροδόντα (47 β.) που
κέρδισε με 1-0 την τρίτη ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας (43 β.) και 4ος ο
Κορμακίτης (40 β.) που έφερε λευκή ισοπαλία (0-0) με τον
Ορφέα Λευκωσίας.

Όσον αφορά τον υποβιβασμό, αυτός θα κριθεί στο φινάλε,
με τον Ροτσίδη Μάμμαρι (29 β.) να χρειάζεται νίκη επί της
Ορφέα και να ηττηθεί ο Άτλας Αγλαντζιάς (32 β.) από την
Εληά Λυθροδόντα. Ο Ροτσίδης κέρδισε εκτός έδρας με 4-2
την Ασπίς Πύλας και ο ΑΤΛΑΣ έχασε εκτός, από τον Φοί-
νικα Αγ. Μαρίνας με 3-2. n

Ο ‘ΑΠΟΕΛ ΜΟΝΑΧΑ ΞΕΡΕΙ’. Μόνος στην κορυφή… 
‘Καίγεται’ ο Β΄ Όμιλος – υποβιβασμού…
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Tι είπαν... Tι έγραψαν
Τα ΜΜΕ Fake News κάνουν ό,τι μπορούν
για να με καταστήσουν υπεύθυνο για την
φοβερή επίθεση στη Νέα Ζηλανδία.
Ντόναλντ Τραμπ,
Πρόεδρος των ΗΠΑ.

O σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την πρόοδο της εντα-
ξιακής πορείας της Τουρκίας.
Φεντερίκα Μονγκερίνι,
Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας.

Το ΝΑΤΟ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, η
βάση για την ελευθερία και την ασφάλεια
της Ευρώπης, όταν μιλάμε για συλλογική
άμυνα.
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,

Υπουργός  Άμυνας της Γερμανίας.

Η επίθεση στο τραμ είναι μια επίθεση στον
πολιτισμό μας και την ανοικτή και ανεκτική
κοινωνία μας.
Μαρκ Ρούτε,
Πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Η μόνη λύση στη συριακή κρίση είναι μια

πολιτική λύση.

Γιώργος Κατρούγκαλος,

ΥΠΕΞ της Ελλάδας.

Ο Ερντογάν επιτίθεται στην ισραηλινή δη-
μοκρατία, ενώ οι φυλακές του είναι γεμάτες
από τούρκους δημοσιογράφους και δικα-
στές. Τι αστείο.
Μπέντζαμιν Νεντανιάχου,
Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Αν καθυστερήσει το Brexit και η χώρα αναγ-
καστεί να κάνει ευρωεκλογές αυτό θα απο-
τελέσει τον πιο ισχυρό συμβολισμό πολιτι-
κής αποτυχίας.
Τερέζα Μέι, 
Πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Έχουμε ξεπεράσει όλες τις κόκκινες γραμ-
μές.  Οι διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας
είναι παρωδία.
Κάτι Πίρι,
Ευρωβουλευτής της Ομάδας
Σοσιαλιστών-Δημοκρατών.

μοιράζει εκατομμύρια
βοηθά τον τόπο μας

Tο Kρατικό Λαχείο

Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

Πλούσιο μπουφέ κάθε Κυριακή στο Grey Terrace
Στο Grey Terrace κάθε μεσημέρι Κυριακής
σας περιμένουμε, σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον και ένα πλούσιο μπουφέ, 
με €12.90 το άτομο.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέ-
φωνο 22667985
Για τις υπηρεσίες του καφεστιατόριου μας
και τις διάφορες προσφορές του προς τα
μέλη, πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://www.facebook.com/GreyTerrace/

Νέοι σε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με εργαζόμενους 
σε κινητοποιήσεις για μέτρα για το περιβάλλον 

Νεαροί Κύπριοι ακτι-
βιστές για την προ-
στασία του περιβάλ-

λοντος συμμετείχαν την πε-
ρασμένη Παρασκευή με
μαζική διαδήλωση έξω από
τη Βουλή (φωτογραφία) στις
δυναμικές κινητοποιήσεις
των νέων σε ολόκληρο τον
κόσμο εντείνοντας την
πίεση στους πολιτικούς για
λήψη επειγόντως μέτρων για
την προστασία του περιβάλ-
λοντος και ανατροπή της
αλλαγής του κλίματος, η
οποία με συνεχώς επιδεινού-
μενες συνέπειες προειδο-
ποιεί για την επερχόμενη κα-
ταστροφή εάν δεν εκδηλω-
θούν άμεσα παρεμβατικές
σωστικές ενέργειες. Είναι
χαρακτηριστική η δήλωση
νεαρού ακτιβιστή ο οποίος
ανάφερε ότι οι πολιτικοί κι-
νητοποιήθηκαν για να σώσουν τις τράπεζες με την εκδή-
λωση της χρηματοοικονομικής κρίσης ενώ για το περιβάλ-
λον περιορίζονται σε αναποτελεσματικές δηλώσεις. 

Την ίδια μέρα το διεθνές δίκτυο για Ενεργειακή Δημοκρα-
τία της Ένωσης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (TUED)
πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες πορεία με σύνθημα Παγ-
κόσμια Δράση για το Κλίμα, στην οποία συμμετείχαν με
ακτιβιστές νέους και συνδικαλιστές, περιβαλλοντιστές και
μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με το γενικό
αίτημα ακτιβιστές για λήψη όλων των αναγκαίων μέρων για
να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια και η κοινωνική
δραστηριότητα. 

Την προηγουμένη της πορείας η Ομοσπονδία Ευρωπαϊ-
κών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
ΕΡSU φιλοξένησε σύσκεψη του διεθνούς δικτύου της TUED
στην οποία οι ακτιβιστές συζήτησαν πρόγραμμα κοινής 
δράσης για την προώθηση των αιτημάτων τους για το κλίμα
και επάρκεια ενέργειας που θα οδηγήσει σε εφαρμογή της
αρχής οι εργαζόμενοι και γενικά ο λαός σε ολόκληρο τον
πλανήτη βρίσκονται πάντοτε πάνω από την αναζήτηση του
κέρδους. 

Στη σύσκεψη ο συντονιστής της TUED Sean Sweeney δή-
λωσε για την όλη εκστρατεία ότι οι νέοι ζητούν δράση και οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι άλλοι συναγωνιστές και
σύμμαχοι τους ζητούν υιοθέτηση πολιτικής παραγωγής ενέρ-
γειας με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για να
περιορισθεί η καταστροφή του περιβάλλοντος και η αλλαγή
του κλίματος και να ενισχυθεί η δημόσια ιδιοκτησία των
πηγών των αγαθών αυτών και να ασκείται ουσιαστικό και
αποτελεσματικός έλεγχος των βασικών στοιχείων. Είναι

πλέον πρόδηλο τόσο στην Ευρώπη όπως και σε ολόκληρο
τον κόσμο ότι η δράση για προστασία του κλίματος πρέπει
να απαλλαγεί από τις τακτικές της αναζήτησης ιδιωτικού
κέρδους διότι διαφορετικά αν δεν επιτύχουμε αυτό το στόχο
δεν θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε μείωση των επικίνδυνων
εκπομπών στα επιθυμητά επίπεδα. 

Ο Γενικός Γραμματέας της EPSU Jan Willem Goudriaan
συμφώνησε πλήρως με τις επισημάνσεις του συντονιστή και
την επιτακτική ανάγκη για προτεραιότητα σε δράσεις με αί-
τημα την αποφυγή κλιματικού ολέθρου που θα επηρεάσει το
κόσμο της εργασίας και τη ζωή γενικά των πολιτών. Ζητούμε
είπε από την ΕΕ να προχωρήσει σε μαζικές δημόσιες επεν-
δύσεις για ανάπτυξη αυτής της αλλαγής. Εκείνο που δεν
χρειαζόμαστε είναι οι αυξημένες επιχορηγήσεις και η μει-
ωμένη φορολογία στα κέντρα που μολύνουν τοπ κλίμα. 

Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων για το κλίμα στοχεύουν
σε ανάπτυξη πολιτικής προσέγγισης που θα βασίζεται στη
δημόσια ιδιοκτησία των συστημάτων ενέργειας και σε προ-
γράμματα που στηρίζουν προγραμματισμένα και αποτελε-
σματικά στην επικράτηση του δικαίου στο επίπεδο της ΕΕ. 

Οι ακτιβιστές επισημαίνουν επίσης ότι προβλήματα για
το κλίμα και γενικά τη δίκαιη ανάπτυξη οφείλονται και σε
προγράμματα συνεταιρισμού για κοινή δράση δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (ΡΡΑ), στην υπερεξάρτηση από τους μηχα-
νισμούς της αγοράς (όπως ο καθορισμός των επιτρεπομέ-
νων τιμών για την παρουσία διοξειδίου του άνθρακα και στις
επιχορηγήσεις για ιδιωτικές εταιρείες). Δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί μηδενική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα χωρίς
εφαρμογή ενεργειακής δημοκρατίας βασισμένης στην ου-
σιαστική εμπλοκή των εργαζομένων και των πολιτών. n




